
”Böcker och bilder är som gjorda för diskussioner”

Bilders betydelse för barns språkutveckling

”Books and pictures are made for discussions”

Pictures affect on childrens language development 

Emelie Rosenblad

Fakulteten för humanoria och samhällsvetenskap

Förskollärarprogrammet

Grundnivå 15hp

Handledare: Anita Malmgren

Examinator: Getahun Yacob Abraham

Datum: 2016-09-26



Abstract
Children and pre-school teachers daily meet pictures in picture books, usually during planned 

reading sessions. The purpose of this study is to provide a picture of what strategies pre-school 

teachers have about the use of images in childrens literature to stimulate childrens language 

development. This study is a qualitative interview where I have chosen to focus on the pre-school 

teachers views on pictures and how they use them.

This study shows that language development is a large area in which the picture is an important 

part. All pre-school teachers use the pictures to stimulate childrens language development. Three 

out of four pedagouges interviewed said that they deliberately discuss the pictures in the picture 

books with the children.
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Sammanfattning
Bilder i barnböcker möter barn och pedagoger dagligen i förskolan, vanligen vid planerade 

lässtunder. Syftet med denna studie är att ge en bild av vilka strategier pedagogerna har kring 

användandet av bilderna i barnlitteraturen för att stimulera barns språkutveckling. Denna studie är 

en kvalitativ intervjustudie där jag har valt att fokusera på pedagogernas syn på bilder samt deras 

användande av bilderna.

Denna studie visar att språkutveckling är ett stort område där bilden är en viktig del. Samtliga 

pedagoger använder sig av bilder för att stimulera barns språkutveckling. Tre av fyra intervjuade 

pedagoger svarade att de medvetet för diskussioner om bilderna i barnböckerna tillsammans med 

barnen.

Nyckelord
Språkutveckling, bilderbok, bild, samtal, förskollärare.



Innehållsförteckning
1. Inledning...........................................................................................................................................1

2. Syfte och frågeställningar.................................................................................................................3

3. Teoretiskt perspektiv.........................................................................................................................4

4. Kunskapsöversikt.............................................................................................................................5

4.1. Språkutveckling........................................................................................................................5
4.2. Bilderbok..................................................................................................................................7

4.3. Bilden........................................................................................................................................8
4.4. Pedagoger och samtal...............................................................................................................9

5. Metod..............................................................................................................................................11
5.1. Val av metod............................................................................................................................11

5.2. Urval.......................................................................................................................................11
5.3. Etiska överväganden...............................................................................................................12

5.4. Genomförande........................................................................................................................12
5.5. Bearbetning av data................................................................................................................13

5.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet............................................................................14

6. Resultat & analys............................................................................................................................15

6.1. Språkutveckling......................................................................................................................15
6.2. Bilderbok................................................................................................................................15

6.3. Bilden......................................................................................................................................16
6.4. Pedagoger och samtal.............................................................................................................16

6.5. Analys.....................................................................................................................................17
6.6. Slutsats....................................................................................................................................18

7. Avslutande diskussion.....................................................................................................................19
7.1. Sammanfattning......................................................................................................................19

7.2. Resultatdiskussion..................................................................................................................19
7.3. Metoddiskussion.....................................................................................................................21

7.4. Framtida forskning..................................................................................................................22

8. Referenser.......................................................................................................................................23

8.1. Litteratur.................................................................................................................................23
8.2. Internetkällor...........................................................................................................................24

9. Bilagor............................................................................................................................................25



1. Inledning

När jag hör språk och berättande går mina tankar direkt till barnlitteratur och bilder och 

användandet av dessa i förskoleverksamheten. Barnitteratur innehåller mycket text, men även bilder 

som kan bidra till läsupplevelsen och genom diskussioner om dessa bilder tillsammans med barnen 

kan då även deras språk utvecklas (Edwards, 2008,s.104). Under mina VFU-perioder, 

verksamhetsförlagd utbildning, samt när jag har vikarierat inom förskolan har jag observerat att 

pedagogerna använde barnlitteratur som innehöll varierande mängd bilder, några hade bilder som 

täckte hela sidorna medan andra hade små bilder som förekom varannan sida. Det märktes tydligt 

att barnen lade fokus på bilderna då de upprepade gånger bad att få se bilderna igen. Detta fick mig 

att börja fundera kring bilders betydelse för barns språkutveckling. Ett exempel på detta är när 

pedagogerna har berättat sagan om Petter och hans fyra getter av Einar Norelius med hjälp av 

bilderna som de sätter upp på en tavla under sagans gång, en så kallad flanosaga. Efteråt har barnen 

själva plockat ner bilderna för att sedan sätta upp dem när de återberättar sagan själva för sina 

vänner, i samma ordning som pedagogerna har berättat den.

Sjutton skäl för barnboken är ett kompendium som Svenska barnboksakademin har tagit fram. 

Av titeln framgår det tydligt att den innehåller 17 skäl för att läsa barnböcker. Med hjälp av 

barnlitteraturens bilder får barnen bland annat uppleva spänning och underhållning. Bilderna hjälper 

till att utveckla barnens tankar, språk och ordförråd. Dessutom kan bilder i barnlitteraturen bidra till 

att ”förklara verkligheten och hjälpa oss att förstå sammanhang” (Svenska barnboksakademin, 

2016-06-02). Utöver detta kan barnboken bidra till vidga våra ramar, både texten och bilderna kan 

inspirera och öppna upp barnen till samtal om ting och upplevelser utanför deras vardag. Barnboken 

hälper barnen att sätta ord på sin vardag och sin omgivning (Edwards, 2008, s.21).

Det är i samspel med andra som de flesta av oss lär bättre, i samtal med andra om någonting 

meningsfullt kan vi skapa förståelse av och kunskap om det vi samtalar om (Bjar & Liberg, 2003, 

s.18). Enligt Läroplanen för förskolan, Lfpö98/10 (Skolverket, 2010, s.7) ska lärandet baseras både 

på samspelet mellan barn och vuxna samt att barnen lär sig av varandra. När barn lyssnar på en text 

och ser dess bilder reagerar de på olika sätt, bland annat genom ansiktsuttryck och kroppsrörelser. 

I kommunikation med pedagoger eller andra barn kan barnet koppla bilden och texten till sina egna 

erfarenheter och interagera boken och dess bilder i sin egen lek (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2011, s.86ff).

Jag anser att bilderna har stor betydelse för hur vi pedagoger arbetar med barns 

språkutveckling. Beroende på vilken bild samt hur man använder den kan man få fler redskap att 

arbeta med och därmed kunna arbeta mer varierat med barns språkutveckling. Jag anser att detta är 
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viktigt att studera mer då vi i verksamheten ofta använder oss av böcker, på ett eller annat sätt för 

att utveckla språkutvecklingen hos barnen.
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2. Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med studien är att ge en bild av vilka strategier pedagoger kan ha kring användandet av 

bilderna i barnlitteraturen för att stimulera barns språkutveckling.

Mina frågeställningar jag kommer att använda mig av är;

–Hur använder pedagogerna sig av bilder för att stimulera barns språkutveckling?

–Vilken skillnad pedagogerna ser mellan att berätta med respektive utan bilder?
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3. Teoretiskt perspektiv

I min studie kommer jag att använda mig av den sociokulturella teorin av Lev Vygotskij. Enligt 

Vygotskij kan lärande ske genom barnets handlande och interaktion med omgivningen samt i 

samarbete med någon som redan innehar användbar kunskap (Kroksmark, 2011, s.452).

Det finns dock en skillnad mellan vad barnet kan göra på egen hand och vad det kan göra 

tillsammans med andra, detta benämner Vygotskij som den proximala utvecklingszonen. Den 

proximala utvecklingszonen består av två steg som beskriver barnets utveckling. I det första steget 

lär sig barnet med hjälp av den mer kompetente, barnet tar då hjälp av de som finns i närheten för 

att kunna lösa olika problem. Tack vare hjälp från andra runt omkring kan barnet ta klivet in på steg 

två där det på egen hand kan lösa problem liknande de som barnet fått hjälp med tidigare 

(Kroksmark, 2011,s.450f).

I både steg ett och två i den proximala utvecklingszonen används både människan samt olika 

verktyg. Samspelet mellan dessa två är en central aspekt inom den sociokulturella teorin, med detta 

menas att genom samspelet mellan människan och verktyg smälter det fysiska och psykiska 

samman och bildar en helhet. De verktyg vi använder oss av i vår vardag är därför en integrerad del 

av vårt agerande (Kroksmark, 2011, s.454).

Jag är intresserad av pedagogernas roll i barns språkutveckling, samt vilka strategier de har 

vid användandet av bilder för att stimulera barns språkutveckling. Det är vanligt att pedagoger visar 

bilder när de läser, men använder de sig medvetet av bilderna för att stimulera barns 

språkutveckling, och i så fall på vilket sätt?
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4. Kunskapsöversikt

Här kommer jag att beröra tidigare forskning och litteratur inom fyra områden. Jag kommer att 

inleda med språkutveckling, som följs av bilderboken, bilden samt slutligen pedagoger och samtal. 

Språket och dess utveckling är någonting som genomsyrar det mesta som görs i förskolans 

verksamhet. Barn och pedagoger samtalar och diskuterar vardagligen tillsammans, exempelvis i 

leken eller i en situation planerad av en vuxen som till exempel vid läsing eller berättande av en 

text.

4.1. Språkutveckling

Språket, både i tal och skrift, är ett sätt att kommunicera med omvärlden (Svensson, 2009, 

s.12). Genom språket kan barn förmedla bland annat sina känslor, behov och attityder till 

världen runt omkring, men även berätta för exempelvis sina vårdnadshavare om vad de varit 

med om under dagen. Enligt Strömqvist (2003, s.57) tillägnar sig barn språk i interaktion med 

omgivningen, oavsett om det är genom det talade språket, skriftspråket eller teckenspråket. 

Men det är inte enbart den fysiska omgivningen som påverkar barnets språkutveckling, även 

den sociala omgivningen påverkar barnens inlärning. För att barnet ska kunna kommunicera 

med omvärlden krävs det att det finns en mottagare, så kallad lyssnare, som kan ta emot 

barnets språkliga meddelande (Arnqvist, 1993, s.10f, Strömqvist, 2003, s.57).

Enligt både Kåreland (2001, s.43) och Bjar & Liberg (2003, s.20) är det av stor vikt att 

barnet kommer i kontakt med språk och språkstimuleras redan från dess födelse. Barn som 

vuxit upp utan tillräcklig språkstimulans har svårare att klara sig när det kommer upp i skolan 

(Kåreland, 2001, s.43). Barns tidiga möten med språket påverkar hur barnet bemöter språket 

senare i livet, till exempel i förskolan. Genom de språkliga sammanhang barnet ingår i växer 

deras jag fram, barnets egna värderingar och uppfattningar skapas med hjälp av språket. Med 

hjälp av de språkliga sammanhang barnet ingår i utvecklas även barnets tänkande och 

förståelse, med hjälp av språket utvecklas en förståelse för omvärlden (Bjar & Liberg, 2003, 

s.19f). I dessa språkliga sammanhang utvecklas även barnets medvetande om sitt eget 

lärande, vilket i sin tur leder till att barnet kan uttrycka sig om sina svårigheter, både 

nuvarande men även de vilka de har överkommit (Fahlén, 2002, s.213).

I sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva vill Fast (2007, s.16) ta reda på i vilka 

sociala och kulturella sammanhang barnen möter textorienterade aktiviteter, samt att spåra 

vilka textorienterade aktiviteter barnen medverkar i och utövar på egen hand. För att 
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undersöka sitt syfte använder sig Fast av ett etnografiskt arbetssätt, då bland annat med hjälp 

av observationer och intervjuer. I resultatet i Fast (2007, s.178ff) studie framgår att de sociala 

och kulturella sammanhang barnen växer upp i påverkar vilka slags textorienterade aktiviteter 

barnen möter, exempelvis genom sitt modersmål. Det framkommer även att via sitt 

modersmål medverkar barnen i samt utövar olika textorienterade aktiviteter. Några exempel 

på sådana aktiviteter är lyssnandet, talandet och berättandet, men även att barnen möter sitt 

modersmål i skrift i bland annat böcker.

Vid samtal med barn förekommer det enligt Bjar (2003, s.115) användande av 

barnspråksord hos pedagoger, exempelvis användandet av vovve istället för hund. Orsaken 

till användandet av barnspråksord är att dessa har samma struktur som vanligt förekommande 

ord i barnets närhet, till exempel mamma, pappa eller docka (Bjar, 2003, s.115). Under slutet 

av barnets andra levnadsår startar ordförrådsspurten, barnet har innan denna ordförrådsspurt 

byggt upp ett ordförråd av 25-50 ord, men nu sker en snabb tillväxt av ord hos barnet. Detta 

är dock väldigt individuellt då det hos en del barn kan starta senare och hos andra tidigare. 

Ordförrådsspurten anses bero på intresset hos de vuxna i barnets omgivning att namnge de 

objekt som barnet kommer i kontakt med (Strömqvist, 2003, s.62, Svensson, 2009, s.67).

De flesta barn runt tre år har utvecklat ett grundläggande ordförråd och grammatik, 

utöver detta har de även utvecklat grundläggande samtalsfärdigheter. Detta gör att de bland 

annat kan ställa frågor och ge svar, göra kommentarer och återkoppla till tidigare samtal eller 

händelser de varit med om (Strömqvist, 2003, s.69). Dessa förmågor förekommer tidigare då 

man samtalar om sådant som för barnet redan är bekant, men allt eftersom barnet blir äldre 

samtalar man mer och mer om sådant som är obekant för barnet (Liberg, 2003, s.85). Genom 

att föra gemensamma samtal tillsammans med barnen rörande ord kan barnen utveckla sin 

medvetenhet om språkets form (Arnqvist, 1993, s.71), utöver detta kan barnen även utmanas 

och stimuleras i sin språkutveckling (Skolverket, 2010, s.11).

Vid läsning av barnböcker kan barn reagera olika, de visar uppmärksamhet på olika sätt, 

bland annat genom ansiktsuttryck, ögonrörelser och kroppsställning. Barn kan även visa 

uppmärksamhet genom agerande där barnet gestikulerar och agerar med kroppen och verbala 

uttryck. Genom inferens och utvidgning kan barn visa intresse, de kopplar händelsen i boken 

till egna upplevelser utanför boken. Slutligen kan barn visa intresse genom att integrera 

barnboken i leken, de jämför olika bilder i boken med det som finns i miljön runt omkring 

dem (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011, s.86ff).
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4.2. Bilderbok

Nationalencyklopedins definition för barnlitteratur innebär böcker som är speciellt utgivna för barn 

och unga. Det innefattar bland annat bearbetad vuxenlitteratur, men läroböcker för barn klassas inte 

som barnlitteratur (Nationalencyklopedin, 2015-04-30). 

Simonsson (2004, s.17) skriver i sin avhandling om bilderboken i förskolan. Hennes syfte 

med studien är att ge en ökad förståelse för hur barns bilderboksanvändande ser ut på förskolan. 

Mer specifikt studerar Simonsson bilderboksanvändandet utifrån barns interaktion med boken. För 

att undersöka detta använder Simonsson sig av kvalitativa metoder, så som deltagande 

observationer, informella samtal, fokusgruppsintervjuer samt studier av tillgänliga barnböcker. 

Hennes studie visar att barn ej är passiva mottagare av de bilderböcker som erbjuds i verksamheten. 

De skapar pågående nya meningar och förståelser kring bilderboken. Simonsson (2004, s.198ff) 

kommer även fram till i sin studie att barnen dessutom använder bilderböckerna som inspiration till 

egna samtal, relationer och lekar.

Nikolajeva (2000, s.21f) delar in bilderboken i fem olika kategorier där ord och bild 

samverkar på olika sätt. Det finns den symmetriska bilderboken där text och bild berättar samma 

historia och lämnar väldigt lite kvar till läsarens fantasi, sedan finns den kompletterande 

bilderboken där ord och bilder kompletterar varandra. I den förstärkande bilderboken är texten 

beroende av bilderna för läsaren ska förstå, i den kontrapunktiska bilderboken däremot kan varken 

text eller bild förstås utan den andre. Slutligen finns den motstridiga bilderboken där text och bild 

motsäger varandra och skapar osäkerhet och förvirring hos läsaren (Nikolajeva, 2000, s.22).

Det finns många olika varianter av bilders och texters mängd i barnlitteraturen, som exempel 

har en del mycket text och få bilder medan andra har många bilder och lite text. En del författare av 

barnlitteratur använder sig av tvåordsmeningar som medel för att kunna knyta an till de yngre 

barnen. I litteratur med tvåordsmeningar finns det oftast enkla bilder på det som benämns i 

tvåordsmeningarna, om det exempelvis står 'titta hund' så finns det oftast enbart en bild på en hund 

(Rhedin, 2004, s.71f).

Enligt Karrebaek & K (2013, s.79) är det nedlåtande och oförskämt mot läsaren att texten i 

barnlitteraturen är övertydlig och slutgiltig. Detta kan uppfattas som att läsarens förmåga att förstå 

det outsagda undervärderas av berättaren. Karrebaek & K (2013, s.79) anser även att det inte finns 

några gränser för innehållet i barnlitteraturen, det väsentliga är istället tillvägagångssättet för 

skapandet av barnboken.
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4.3. Bilden

Enligt Edwards (2008, s.104) fyller bilden en mängd olika funktioner. Då bilder kan berätta mycket 

mer än vad enbart en text kan göra kan pedagogerna tillsammans med barnen samtala kring vad de 

kan se på bilderna. Pedagogerna och barnen kan även diskutera kring vad som kan ha hänt tidigare 

och vad som kan komma att ske efter det som syns på bilden. Då man vill diskutera kring 

karaktärerna i barnboken kan bilden vara en bra utgångspunkt (Edwards, 2008, s.104ff). Bilder 

påverkar oss direkt, den väcker olika känslor och intresse hos läsaren. Men med ett positivt 

förhållningssätt från pedagogens sida kan bilden och boken bli mer än bara ett verktyg att arbeta 

med. Utöver detta kan man även använda sig av bilder ur barnboken som grund i barnens egna 

berättelser kring dessa bilder (Edwards, 2008, s.145). Detta stödjs av Lindgren (2005, s.154) som 

anser att det finns en stor möjlighet för lärande, exempelvis språkutveckling, när man iakttar bilder.

När man ser på bilder i barnlitteraturen kan man urskilja en rad olika ting. I bilden kan man 

exempelvis se handlingen, berättelsens kronologi samt huvudpersonerna. Förutom dessa punkter 

kan man även urskilja vilken synvinkel läsaren ser bilden ur samt vem som kan vara berättarrösten 

(Edwards, 2008, s.85). Bildens färger visar stämningen och förstärker den djupare innebörden i 

bilden (Grähs, 2013, s.125).

I vår svenska barnlitteratur används flitigt sekventialitet, där tomrummet mellan bilderna är 

minst lika betydelsefulla som bilderna (Rhedin, 2013, s.28). I bilderboken är varje bild en del av 

händelseförloppet, till varje bild finns en dåtid och en framtid. Bilderna är inte statiska vilket 

innebär att de skapar en vilja hos läsaren att vilja ta reda på vad som händer härnäst (Rhedin, 2004, 

s.34). Användandet av sekventialiteten används för att göra läsaren till en medskapare av 

handlingsförloppet (Rhedin, 2013, s.28). Bilden är ett av våra första språk, vi behöver därför inte 

tala samma verbala språk för att förstå vad som sker på de olika bilder vi möter. Med hjälp av 

bilderna kan vi även kommunicera med omvärlden även om vi själva inte har ett verbalt språk 

(Edwards, 2008, s.93).

En äkta bildberättelse står på egna ben enligt Ekström & Isaksson (1997, s.32). Detta 

med anledning av att hela händelseförloppet skildras i bilderna. De första böcker som barnen 

möter innehåller vardagshändelser som de enkelt kan känna igen sig i (Ekström & Isaksson, 

1997, s.32) exempelvis ett barn i deras egen ålder som ska lära sig gå på pottan.
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4.4. Pedagoger och samtal

Ett steg i barnens språkutveckling är de så kallade ett- och tvåordsyttringarna. Dessa består av 

meningar innehållande ett eller två ord, exempelvis 'titta bil'. Dessa korta yttranden kan 

pedagogen bekräfta och utveckla hos barnet genom att exempelvis svara 'ja, titta där är bilen' 

(Strömqvist, 2003, s.66f).

Under barnets två första år är barnet en del av olika sociala situationer som exempelvis 

läs-, omvårdnads-, och matstunder. Det pedagogerna samtalar om tillsammans med barnen 

styrs då delvis av sammanhanget och delvis av aktiviteten som pågår där och då. I detta skede 

är pedagogen en av barnets viktigaste samtalspartner (Liberg, 2003, s.85). I dessa samtal 

mellan barn och pedagoger har prosodin, det vill säga språkets melodi, en stor betydelse. Det 

är prosodin som avgör rytmen, betoningen och intonationen i de samtal som förs. Prosodin är 

ett verktyg för att samtalspartnern lättare ska förstå och för att talaren tydligare ska kunna 

uttrycka sig för sin samtalspartner (Bjar, 2003, s.110).

Redan tidigt i barnens liv anser Liberg (2003, s.85) att barn medverkar i olika samtal. 

Oftast är det den vuxne som tar initiativ till dessa och som utgör majoriteten av det verbala i 

samtalet, men även barnen kan ta initiativ och utgöra majoriteten i det verbala samtalet. När 

barnet når tre till fyra års ålder behärskar de vanligtvis de grundläggande sätt som krävs för 

att uttrycka sig verbalt, och kan därmed delta i samtal på annat sätt än tidigare (Liberg, 2003, 

s.85). Det är i sitt samspel och kommunikation med andra runtomkring som barnet får 

uttrycka sina tankar, ställa frågor och argumentera (Skolverket, 2010, s.10).

Förutom det trygga sammanhanget präglas barns och pedagogers kommunikation med 

varandra av ett meningsskapande då båda parter vill förstå den andra men även göra sig själv 

förstådd. Barns utveckling sker i ett samspel mellan olika människor och ting runt dem. Barn 

lär sig bättre när de trivs, är uppmärksamma och nyfikna samt som aktiva deltagare i de olika 

utmaningar de möter eller skapar själva (Thomsen, 2013, s.33).

Björklund (2008, s.29) skriver i sin avhandling Att erövra litteracitet om hur barn 

erövrar litteracitet, och hur det uttrycks bland de yngsta barnen i förskolan. För att få fram sitt 

syfte har hon gjort en entografísk undersökning, som deltagande observatör. Det Björklund 

(2008, s.198ff) får fram i sin etnografiska undersökning är att barns litteracitetshändelser tar 

sig i uttryck i bland annat läsande i bok, och när barnen ägnar sig åt bilderboksbilder och 

berättande. Barnen tar sig an litteraciteten på ett sätt som intresserar och passar dem där och 

då.

För samtal mellan pedagoger och barn rörande bilder kan lässtunden vara ett naturligt 

tillfälle att genomföra dessa samtal på då det oftast finns en fysisk bild att se på. När 
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pedagoger och barn ser på bilden kan den vuxna ställa en rad olika frågor om exempelvis 

barnens personliga upplevelse av bilden samt vad de ser i bilden (Forsman & Piironen, 2006, 

s.30f). Genom samtal mellan barn och pedagoger anser Bjar & Liberg (2003, s.19) att lika väl 

som barnets tänkande och förståelse för det som diskuteras utvecklas, lika väl utvecklas det 

även hos pedagogen. Det är genom språket som förståelsen för omvärlden kan utvecklas (Bjar 

& Liberg, 2003, s.19).

När pedagoger och barn tittar på bilder och samtalar om dessa tillsammans kan de ta 

reda på en rad olika ting. Genom att ställa frågor och aktivt lyssna till det som sägs kan barn 

och pedagoger diskutera kring vad handlingen kan vara, bokens kronologi samt vilka 

karaktärer som är med i berättelsen. Tillsammans kan barn och pedagoger samtala om när och 

var bilden utspelar sig, och då det finns flera bilder kan det även diskuteras om hur lång tid 

som fortlöper från början till slutet av boken (Edwards, 2008, s.85). Det är med hjälp av 

frågor som förståelse av boken skapas, läsaren ställer sig frågor innan, under och efter 

läsning. Dessa frågor kan öppna upp för andra tankar som fördjupar läsarens tänkande 

(Stensson, 2006, s.32).

Utöver det som händer i boken kan man diskutera kring bilderbokens omslag. Redan på 

framsidan kan berättelsen börja för att sedan sluta på baksidan. Detta är särskilt intressant de 

tillfällen då bilden på bokens omslag inte står att finna inuti boken. Omslagsbilden kan 

dessutom bekräfta eller motstrida berättelsen i boken (Nikolajeva, 2000, s.63). Detta sätt att 

läsa bilderböcker på kallas för Läsning på talets grund, förkortat LTG. LTG består av fem 

faser: samtalsfasen, dikteringsfasen, laboreringsfasen, återläsningsfasen samt 

efterbehandlingsfasen. I samtalsfasen utgår samtalet från en gemensam upplevelse, 

exempelvis en bilderbok, och här får barnen öva på att tänka, lyssna och tala (Eriksson, 

Grönvall & Johansson, 2013, s.42f).

Men för att barn ska känna en trygghet och våga vara med och diskutera krävs det att 

det på förskolan finns en samspelande och pedagogisk atmosfär. Med detta menas att 

pedagogen är lyhörd för barnet och är närvarande i barnets livsvärld samt visar engagemang 

för det barnen gör (Skolverket, 2011, s.25).
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5. Metod

Här kommer jag att behandla mitt val av metod, de urval jag gjort, etiska överväganden, 

genomförandet och bearbetningen av mitt insamlade data. Det avslutas med resultatets reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet.

5.1. Val av metod

För att kunna ge en syn på vilka strategier pedagogerna har kring användandet av bilderna i 

barnlitteraturen för att stimulera barns språkutveckling kommer jag att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer. Då det är pedagogernas åsikter jag vill få fram anser jag att 

semistrukturerade intervjuer är rätt metod. Det är innehållet i pedagogernas svar som är av vikt i 

min studie. Vid användandet av semistrukturerade intervjuer är målet att få så detaljerade och 

fylliga svar som möjligt (Bryman, 2011, s.413). Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod. 

Detta innebär att det är innehållet i svaren som är relevant, till skillnad från kvantitativa metoder där 

mängden är relevant (Bryman, 2011, s.371ff).

Vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer kommer jag att använda mig av en 

intervjuguide (Bryman, 2011, s.206 & 419). Genom att lyssna aktivt på förskollärarna jag intervjuar 

samt genom att ställa relevanta följdfrågor till det som sägs hoppas jag att intervjuerna blir så 

givande som möjligt, för alla parter. Jag kommer även att spela in intervjuerna, efter samtycke från 

förskollärarna som ska intervjuas, för att få med det som sägs ordagrant. Under intervjuernas gång 

kommer jag även att ha med papper och penna för att anteckna tankar eller frågor som uppstår allt 

eftersom intervjun framskrider. Om det är någon som motsätter sig att bli inspelad kommer jag att 

skriva ner det som sägs på papper.

5.2. Urval

Jag valde att intervjua fyra förskollärare på två slumpmässigt utvalda förskolor i en kommun i 

mellansverige. Då deltagandet var frivillgt för förskollärarna blev även valet av förskollärare 

slumpmässigt.

Från början hade jag tänkt att intervjua fyra förskollärare på samma förskola, men efter 

kontakt med förskolechef och därefter förskollärarna framkom det att det enbart var två som hade 

möjlighet att ställa upp. Då sökte jag upp ytterligare en förskola där jag fann två förskollärare till 

som ville ställa upp och medverka i min studie.

Anledningen till just fyra förskollärare var att jag ville få syn på flera strategier att använda 
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bilder i barnlitteraturen. Jag ville intervjua flera förskollärare om deras strategier men tiden jag hade 

till förfogande var inte tillräcklig.

5.3. Etiska överväganden

I min studie kommer jag att förhålla mig till fyra forskningsetiska principer: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7ff). Enligt 

informationskravet kommer de fyra förskollärarna att informeras om syftet med min studie. De 

kommer även att informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att 

avsluta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). De kommer även att få information om att allt 

insamlat material kommer att förstöras så snart studien är genomförd. Denna information kommer 

de även att få skriftligt.

Den skriftliga informationen kommer att följas av en samtyckesblankett som de får fylla i om 

de samtycker till att medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). I min studie kommer jag även 

att följa konfidentialitetskvarvet, vilket innebär att jag kommer att förvara allt mitt insamlade 

material så att inga obehöriga har tillgång till det, endast jag har tillgång (Vetenskapsrådet, 2011, 

s.67). Jag kommer även att avidentifiera och anonymisera de deltagande förskollärarna, förskolorna 

de arbetar på samt kommunen de ligger i så att ingen utomstående kan identifiera deltagarna utifrån 

deras svar (Vetenskapsrådet, 2011, s.67). Jag kommer att använda mig av en kodnyckel som 

kommer att förvaras separat från mitt insamlade material. Jag kommer att referera till förskollärarna 

som pedagog 1, pedagog 2, pedagog 3 och pedagog 4.

Nyttjandekravet kommer att uppfyllas genom att enbart jag kommer att använda de inspelade 

intervjuerna under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002, s.14), vilket även förskollärarna kommer 

få skriftlig samt muntlig information om. 

5.4. Genomförande

Innan jag kunde börja med intervjuerna tog jag kontakt med förskolecheferna på respektive förskola 

och informerade om min studie samt att jag önskade intervjua två förskollärare på vardera förskola. 

Så snart jag fått godkännande från förskolecheferna kontaktade jag förskolorna. Jag besökte sedan 

de två förskolorna och informerade muntligt om min studie och frågade om några var intresserade 

av att medverka i studien. I samband med mitt besök lämnade jag även informationsbrev och 

samtyckesblankett att läsa och skriva under för de som var intresserade av att delta i min studie. 

Tillsammans med de förskollärare som ville delta i min studie kom vi överrrens om dag och tid som 
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jag kunde återkomma för att genomföra intervjuerna på. Det föll sig så att de två förskollärare från 

förskola A som ville delta i min studie arbetade på samma avdelning, och även de två förskollärare 

från förskola B arbetade på samma avdelning.

När jag senare återkom till förskolorna blev jag visad till rummen där intervjuerna skulle äga 

rum. På förskola A blev jag hänvisad till ett kontor och på förskola B blev jag hänvisad till ett stort 

lekrum. Innan jag påbörjade intervjuerna kontrollerade jag ljudupptagningen i respektive rum. När 

sedan inspelningen började informerade jag kort om min studie och dess syfte. Därefter ställde jag 

några bakgrundsfrågor om förskollärarna, sedan började jag ställa mina intervjufrågor.

Under hela intervjuernas gång visade jag att jag var intresserad av deras svar och att jag 

lyssnade på dem genom att titta på och ha ögonkontakt med den som pratade, samt ställde relevanta 

följdfrågor till det som sagts. Jag valde medvetet att inte säga så mycket mer än mina intervjufrågor 

och de följdfrågor som uppstod då jag inte ville styra förskollärarnas svar genom att vara med och 

diskutera. När alla frågor var ställda och förskollärarna känt att de svarat på dessa tackade jag för 

deras medverkan och avslutade intervjuerna samt inspelningen av dessa.

5.5. Bearbetning av data

När intervjuerna på förskola A var gjorda transkriberade jag dessa så snart jag kom hem. Likadant 

gjorde jag efter intervjun på förskola B där de två förskollärarna blev intervjuade tillsammans. När 

transkriberingen gjordes lyssnade jag på inspelningen upprepade gånger för att få med allt som 

sades. När varje intervju var färdigtranskriberad lyssnade jag igenom inspelningen från respektive 

intervju, samtidig som jag läste den färdiga transkriberingen för att kontrollera att allt som sades var 

med. I min transkribering valde jag att skriva exakt så som förskollärarna uttryckt sig.

Då transkriberingarna var gjorda började jag organisera förskollärarnas svar. En av tankarna 

som uppstod under organiseringen var hur mycket det diskuterades i de olika intervjuerna. I den 

intervju där de var två blev det en diskussion där förskollärarna spann vidare på vad den andra sa, 

medan det i de enskilda intervjuerna blev en fråga-svarintervju. Istället för enskilda intervjuer skulle 

jag kunna haft parintervjuer för att få igång en diskussion mellan förskollärarna och troligen fått 

mer uttömmande svar än de jag fått. Ett annat sätt att få mer innehållsrika svar skulle kunna vara att 

låta de deltagande förskollärarna få ta del av frågorna i god tid innan intervjuerna för att få längre 

betänketid.
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5.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Reliabilitet handlar om att den kunskap som framkommit i studien är framtagen på ett pålitligt sätt 

(Bryman, 2011,s.160). Då jag i varje intervju ställt samma frågor har jag i min transkribering enkelt 

kunnat se vad varje förskollärare har svarat på varje fråga. Med utgångspunkt i förskollärarnas svar 

har jag kunnat dra egna slutsatser som jag sedan kan koppla till tidigare forskning och litteratur.

För att validiteten ska vara av värde har jag valt att skriva ordagrant så som de intervjuade 

förskollärarna uttryckt sig. Validitet handlar även om att använda sig av en korrekt insamlingsmetod 

vid rätt tillfälle. Då jag var intresserade av förskollärarnas åsikter anser jag att jag använt rätt metod. 

Detta då jag ej kunnat få fram förskollärarnas åsikter med hjälp av exempelvis observationer.

I denna studie kan jag ej dra några generella slutsatser då det är enbart är fyra förskollärares 

åsikter som framkommer. Dessa fyra förskollärare kan inte på något vis representera samtliga 

förskollärare i Sverige då de utgör enbart en liten del.
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6. Resultat & analys

Pedagog 1 och 2 arbetar på samma avdelning på förskola A, pedagog 3 och 4 arbetar tillsammans på 

samma avdelning på förskola B. Pedagog 1 och 2 intervjuades var för sig, medan pedagog 3 och 4 

valde att bli intervjuade tillsammans.

6.1. Språkutveckling

För de intervjuade pedagogerna innebär språkutveckling när barnen upptäcker nya saker och när de 

lär av varandra. Enligt pedagog 2 innebär även språkutveckling att som pedagog kunna hjälpa 

barnen vidare i deras språkutveckling. Samtliga pedagoger var överrens om att språkutvecklingen 

hos barnen sker stegvis.

”Det är att ta det steg för steg, bilder är alltid ett bra sätt att börja med språkutveckling. De här enstaka 

orden blir till flera ord, blir till meningar, förklaringar och...så allt utgår ju ifrån bilder liksom. Att det är ju 

därifrån man får gå, för man kan inte förklara någonting att det ser ut på ett visst sätt då är det ju bättre då, 

det hjälper ju alltid med bilder och på så sätt kan ju de barnen själva utgå ifrån det, se bilden till att berätta 

bilden. Och sen utveckla det i längre meningar och ord” (Pedagog 1)

Pedagog 4 uttryckte att barn har en individuell utveckling av sitt språk utifrån sin egen 

språkliga grund. Pedagog 3 uttrycker vikten av att samtala med barnen och använda ett 

korrekt språk, att uppmärksamma det barnen säger och exempelvis säga 'hund' istället för 

'vovve' som barnet säger.

6.2. Bilderbok

Pedagogerna upplever barnen som mer intresserade och fokuserade när det finns bilder. När barnen 

ser bilderna hela tiden upplever några pedagoger att barnen har lättare att hänga med i berättelsen. 

Pedagog 3 uttrycker sin irritation över att barnen ofta är mer fokuserade på att alla ska få se bilderna 

lika länge istället för att lyssna och se bilderna. Pedagog 3 läser därför ibland utan att visa bilderna 

för barnen. Syftet blir då att barnen får skapa egna inre bilder istället för att fokusera på de fysiska 

bilderna som alla kan se. Pedagog 2 uttrycker följande om när hon berättar bilderböcker:

”Utan bilder kan ju vara lite spännande för då får de bilda sin egen tanke och berätta utifrån vad de har 

sett. Men bilder är väldigt bra tycker jag för det kan vara ett stöd för dem, de som inte kanske vet hur man 

gör egna inre bilder.” (Pedagog 2)

Barnens intresse för bilder i barnlitteratur upplever samtliga pedagoger vara varierande. Några 

pedagoger upplever att barnen intresserar sig för allt från enkla och färgglada bilder, till detaljrika 

bilder, vidare till svartvita bilder. Pedagog 3 upplever att barnens intresse för bilder finns oavsett 
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bild och att barnen ändå förstår handlingen. Pedagog 1 anser att barnen intresserar sig mer för 

bilderna när de inte har det talade språket, men när barnen har löst läskoden skiftar fokus från bilden 

till texten.

En av pedagogerna inledde sina samtal med barnen om bilderna redan innan hon öppnat 

boken. Samtalet inleds med att de samtalar om omslagsbilden och vad barnen tror att boken handlar 

om. När hon sedan läst boken återkopplar de till början på samtalet och diskuterar kring om barnens 

föreställningar om boken stämde.

Pedagog 3 stannar upp i läsningen och ställer återkopplande frågor till barnen rörande vad de 

har läst. De går tillbaka och tittar på bilderna och diskuterar med hjälp av dessa vad som har skett, 

men de diskuterar även om vad som kan komma att ske härnäst i boken. Pedagog 4 berättar däremot 

fritt utifrån bilderna i boken då hon anser att bilderna har stor betydelse för barns språkutveckling.

6.3. Bilden

Bilder har enligt pedagog 1 och 2 stor betydelse för barns språkutveckling då bilder är bland det 

första barn tittar på. Samtliga pedagoger anser att barn med hjälp av bilder kan skapa sig en helhet, 

det blir en koppling mellan ord och bild. De första bilderna barn kommer i kontakt med enligt 

pedagog 3 är bilder som hör till deras intressen med motiv som är enkla att uttala, exempelvis en 

bild på en bil eller en katt.

Intresset för bilder kan enligt pedagog 3 och 4 bero på en mängd faktorer. Den största faktorn 

beror på barnets intresse, men även faktorer som barnets ålder, bildernas färger, tillgängligheten till 

bilder samt igenkännighetsfaktorn i bilderna påverkar. Två av de fyra intervjuade pedagogerna 

upplever att tecknade bilder, exempelvis från Disney's animerade långfilm Frost, är mer populära än 

fotografier. De anser att de animerade bilderna har mer fantasi och mer liv än fotografier.

6.4. Pedagoger och samtal

Pedagog 1 läser ibland bilderna istället för texten, hon låter även barnen få vara med och förklara 

det de ser och vad de tror kommer att ske. Därefter läser hon boken igen, den här gången med 

texten, sedan diskuterar hon med barnen om det var som de trodde. Pedagog 2 berättar om hur hon 

skulle kunna genomföra ett samtal om bilder. Enligt pedagog 2 kan man samtala om vad barnen tror 

att boken handlar om och efter läsningen jämföra om barnens tankar stämde.

Även pedagog 4 samtalar med barnen om bilderna, på olika sätt beroende på barnens åldrar:

”Vi pratar om dem och ställer frågor och, ju mindre barnen är desto mer betydelse har ju bilder. Jag pratar 

nog mer fritt och visar bilder till mindre barn och håller mig mer till texten och visar mindre bilder till 
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större barn. Ju mer du pratar om bilderna desto mer språkutveckling.” (Pedagog 4)

Pedagog 3 läser några sidor i boken innan hon stannar upp och ställer frågor till barnen om 

vad som hänt och hur de har tolkat det som hänt. Då barnen ser bilden får barnen dubbel 

förståelse, det muntliga samt det visuella.

”Men samtidigt tycker ju jag att det är viktigt att man också kan läsa böcker utan att visa bilder för att 

barnen ska kunna göra sina egna uppfattningar för att de ska kunna höra.” (Pedagog 3)

Samtidigt påpekar pedagog 3 att varken bilden eller den muntliga berättelsen utesluter varandra, de 

är lika viktiga.

6.5. Analys

I min studie har jag valt att använda mig av det sociokulturella perpektivet, och då främst den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär kortfattat att barnet först tar 

hjälp av andra, mer kompetenta, för att klara olika problem. När barnet klarat detta kan barnet på 

egen hand lösa liknande problem det ställs inför.

Att pedagogerna arbetar enligt detta perspektiv är tydligt då de i sina intervjuer berättade att 

de aktivt arbetar med att uppmuntra och stödja barnen i deras språkutveckling. Förutom stödet från 

pedagogerna anser de även att då barnen lär sig av varandra är lika viktigt som när barnen lär av 

vuxna. Detta stämmer väl överrens med den proximala utvecklingszonen; ibland är det den vuxne 

och ibland är det barnet som är den mer kompetenta och som då kan hjälpa andra vidare i deras 

lärande.

Någonting som samtliga pedagoger var eniga om var att barns språkuveckling är någonting 

som sker stegvis. De anser att det börjar med pekande och gester som följs av enstaka ord och 

senare meningar. För att detta ska kunna ske krävs dock, enligt det sociokulturella perspektivet, att 

det finns någon som kan stötta barnet i dess utveckling. Ett exempel på detta kan vara att då barnet 

pekar på en bild och säger 'vovve' kan den mer kompetente svara 'titta på hunden'. Med hjälp av 

bilder och den mer kompetente kan barnet på så sätt skapa sig en helhet, då bild och ord kopplas 

samman. I det sociokulturella perspektivet är just samspelet mellan människa och verktyg, i detta 

fall bilden, centralt och det är genom detta samspel som det skapas en helhet som kan hjälpa barnet 

att förstå.

Någonting som däremot står i kontrast till det sociokulturella perspektivet är då pedagogerna 

berättar att de ibland läser utan att visa bilderna för barnen, att barnen får skapa egna inre bilder 

istället. I dessa situationer finns inte den mer kompetente att ta hjälp av, barnet har enbart sin fantasi 

och den text som berättas till hjälp. För att barnet ska kunna klara detta på egen hand krävs att 

barnet har fått hjälp att göra detta i ett tidigare skede. Det som kan vara problematiskt i situationer 
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som dessa är att det är svårt att se om barnen kan klara av att skapa egna inre bilder då det enbart är 

de själva som kan se dem.

Det framkommer tydligt att de intervjuade pedagogerna använder sig av olika strategier för att 

stimulera barns språkutveckling. Den strategin som framträder hos samtliga är LTG, läsning på 

talets grund. Detta då de samtalar med barnen utifrån en gemensam upplevelse, i dessa fall bilder 

som alla barn ser. En annan strategi som pedagogerna använder sig av är den traditionella 

högläsningen, både med och utan bilder som stöd. Med traditionell högläsning avser jag när 

pedagogen läser och barnen ska lyssna och se på de bilder som kan finnas. Här lämnas inget 

utrymme för diskussioner under läsningens gång, vilket det görs vid användadet av LTG.

6.6. Slutsats

Syftet med denna studie var att ge en syn på vilka strategier pedagogerna har kring användandet av 

bilderna i barnlitteraturen för att stimulera barns språkutveckling. Slutsatsen av studien är att 

pedagogerna använder sig av olika strategier för att stimulera barns språkutveckling. De strategier 

pedagogerna använder sig av är högläsning med och utan fysiska bilder för barnen att se på samt 

LTG, läsning på talets grund. De intervjuade pedagogerna hade i inledningen av intervjuerna svårt 

att definiera begreppet språkutveckling, men var eniga om att det sker stegvis med stöd och 

uppmuntran från omgivningen. Samtliga pedagoger anser att bilder är en viktig del i barns 

språkutveckling.

Just att det finns olika sätt att arbeta på för att främja barns språkutveckling med hjälp av 

bilder i barnlitteraturen visar på de skillnader som finns mellan alla pedagoger. Dessa skillnader ser 

jag inte som någonting negativt. Jag ser det som att vi som pedagoger är anpassningsbara, vi 

anpassar oss efter barnet och barngruppens behov. Genom att arbeta på olika sätt och samtalar med 

kollegor om detta kan vi utvecklas ännu mer.  Då vi låter oss inspireras och även inspirerar andra 

kan vi skapa våra egna strategier, vilka förhoppningsvis leder till att vi kan stimulera barnen i deras 

språkutveckling på ett ännu bättre sätt. Därmed vill jag ha sagt att vi inte ska överstimulera barnen i 

deras språkutveckling.

Jag anser att min studie i hög grad är relevant för förskolläraryrket. Speciellt i dagens 

samhälle då det till förskolorna kommer nyinflyttade barn från andra länder, som inte kan det 

svenska språket så bra. I dessa fall blir bilderna ett sätt att kommunicera och på så sätt kunna 

stimulera alla barn i deras språkutveckling, oavsett ursprung.
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7. Avslutande diskussion

7.1. Sammanfattning

Mitt syfte med denna studie är att ge en bild av vilka strategier pedagoger kan ha kring användandet 

av bilder i barnlitteraturen för att stimulera barns språkutveckling. De frågeställningar jag använder 

mig av är: Hur pedagogerna använder sig av bilder för att stimulera barns språkutveckling, samt 

vilken skillnad pedagogerna ser mellan att berätta med respektive utan bilder. De intervjuade 

pedagogerna använder sig av LTG samt högläsning både med och utan fysiska bilder. Att bilder är 

en viktig del i barns språkutveckling var någonting som samtliga intervjuade pedagoger var eniga 

om.

7.2. Resultatdiskussion

Att de pedagoger jag intervjuat använde sig av samma strategier men på olika sätt fann jag väldigt 

intressant. De utgick alla från LTG och använde sig av denna metod på olika sätt. Detta fick mig att 

inse att det inte finns ett givet sätt att samtala om bilder. Hur man samtalar om bilder beror dels på 

pedagogen och dels på den aktuella barngruppen. Trots att två av de intervjuade pedagogerna 

arbetar på samma avdelning så hade de två helt skilda sätt att samtala med barn om bilder. Detta kan 

man koppla till Björklunds (2008) avhandling om hur barn erövrar litteracitet. Barns 

litteracitetshändelser uttrycker sig bland annat genom deras ägnande åt bilderboksbilder och läsande 

i böcker. Barnen tar sig an detta på ett sätt som passar och intresserar dem för tillfället. Det finns 

med andra ord ingen strategi som fungerar på samma sätt dag efter dag i en och samma barngrupp. 

Hur man samtalar om bilder påverkas därför av barngruppen där och då.

Det går att dra paralleller mellan Björklunds (2008) och Simonssons (2004) avhandlingar, då 

det i bådas fall framgår att barn skapar mening och förståelse kring bilderboken där och då. Jag kan 

även dra en parallell till min egna studie då det genom intervjuerna blev tydligt att barnen inte 

framstår som passiva mottagare av kunskap, snarare som medskapare. Mitt resultat stödjs av 

Simonsson (2004) som i sin avhandling visar på att barnen använder bilderböckerna bland annat 

som inspiration till lekar och samtal.

Att bekräfta barnets tal men att samtidigt använda korrekta ord, exempelvis hund istället för 

vovve, anser de intervjuade pedagogerna vara viktigt. Detta stödjs av Bjar & Liberg (2003, s.19) 

som anser att genom samtal mellan pedagoger och barn utvecklas barns och pedagogers tänkande 

och förstålse för det som samtalet berör. Det är genom språket som förståelsen för omvärlden kan 

utvecklas (Bjar & Liberg, 2003, s.19). Pedagogernas tankar står dock i kontrast till Bjar (2003, 
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s.115) som menar att pedagoger använder sig av barnspråksord, vovve istället för hund, av den 

anledningen är att barnspråksord har samma struktur som vanligt förekommande ord i barnets 

närhet (Bjar, 2003, s.115).

För att uppmuntra barns språkutveckling och stärka deras självförtroende kring språket 

instämmer jag med vad en av de intervjuade pedagogerna sade; att det är viktigt att bekräfta barnen, 

även om man inte alltid förstår vad de säger, samt att använda ett korrekt språk utan att påpeka för 

barnet vad det inte heter. Genom bekräftelse och uppmuntran får barnet en positiv respons. Den 

positiva respons barnet får bygger upp självförtroendet och kan leda till att barnet vågar prova nya 

saker. Detta stödjs av Bjar & Liberg (2003, s.17) som menar att det hör till förskolans roll att möta 

och bemöta olika barngrupper och på så sätt stödja dessa barn i deras språkutveckling.

När pedagogerna beskriver hur de upplever det är att berätta med respektive utan fysiska 

bilder var de eniga, det fick olika effekter. De ansåg att barnen upplevdes mer fokuserade och mer 

intresserade när de hade fysiska bilder att se på. Pedagogerna ansåg att bilderna blir en form av 

förtydligande av orden. En av anledningarna till detta är enligt Rhedin (2004, s.71) att bild och text 

hör samman. När pedagogerna berättade utan fysiska bilder för barnen att se på skiftade istället 

barnens fokus till egna bilder. Barnen får nu skapa egna inre bilder, det finns inget rätt eller fel. Men 

för att barnen ska kunna göra detta krävs det enligt Karrebaek & K (2013, s.79) att det som berättas 

i texten inte är allt för tydligt. Om texten är för tydlig kan det tolkas som att författaren underskattar 

läsaren och dennes förmåga att förstå det som inte berättas i texten (Karrebaek & K, 2013, s.79). 

Men i mitt tycke kan det vara positivt att texten är övertydlig och detaljrik då det kan hjälpa många 

barn att lättare skapa inre bilder, barn som annars kan ha svårare till detta.

En av mina frågeställningar handlade om på vilket sätt pedagogerna använde sig av bilder för 

att stimulera barns språkutveckling. I mitt insamlade material framträdde att pedagogerna 

diskuterade bilderna tillsammans med barnen. De diskuterade bland annat vad som syns på 

bilderna. Att just lyssna, tala och berätta benämner Fast (2007) som textorienterade aktiviteter. Vilka 

textorienterade aktiviteter barnen möter påverkas av de sociala och kulturella sammanhang barnen 

växer upp i. Det påverkas då bland annat av hemmet och förskolan samt de vuxna i sin omgivning.

Enligt några av de intervjuade pedagogerna är bilder bland det första som barn tittar på. Oftast 

föreställer bilder olika ting eller figurer som är lätta att uttala, till exempel bil eller katt. Strömqvist 

(2003, s.69) anser att genom att samtala om bilder med barn redan i tidig ålder utvecklar barnen 

olika samtalsfärdigheter. I takt med att språket utvecklas och barnet blir äldre introducerar och 

diskuterar man nya och obekanta saker med dem (Liberg, 2003, s.85). I samband med att språket 

utvecklas hos barnet kan nu denne ställa frågor, kommentera och återkoppla till tidigare bilder som 

barnet sett (Strömqvist, 2003, s.69). I mitt insamlade material framkom även att barnen kan få hjälp 
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att konkretisera ord med hjälp av bilderböcker. Barnen kan med hjälp av bilden jämföra olika saker, 

exempelvis potta och toalett. Eftersom bilden är ett av våra första språk är det inte nödvändig att 

tala samma verbala språk som omgivningen för att förstå vad som sker i bilderna. Med hjälp av de 

bilder vi möter kan vi kommunicera med vår omvärld trots att vi inte talar samma verbala språk 

(Edwards, 2008, s.93).

På samtliga avdelningar diskuterades bilder i böcker vid lässtunden, vilket enligt Forsman & 

Piironen (2006, s.30f) är ett naturligt tillfälle då det vid lässtunden finns en fysisk bild att se på. 

Pedagogerna ställde frågor om bilderna, vad barnen kunde se i bilden och hur barnen själva 

upplevde bilderna de såg. Tillsammans med barnen kan man utforska en mängd olika ting utöver 

barnens egna upplevelser av bilden. Pedagoger och barn kan gemensamt ta reda på vilka karaktärer 

som medverkar i bilden samt när och var händelsen i bilden utspelar sig (Edwards, 2008, s.85). Med 

hjälp av frågor som dessa samt att lyssna aktivt anser jag att barnen får möjlighet att bli både sedda 

och hörda, barnen får en möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter kring det de ser.

7.3. Metoddiskussion

Jag anser att jag valt rätt metod för att undersöka mitt syfte; att ge en bild av vilka strategier 

pedagoger kan ha kring användandet av bilder i barnlitteraturen för att stimulera barns 

språkutveckling. Jag anser att detta var rätt metod då jag var intresserad av förskollärarnas åsikter. 

Genom att jag och pedagogerna träffades hoppas jag att det påverkade studien i positiv bemärkelse, 

att de kände sig trygga att framföra sina åsikter.

Om tiden funnits skulle jag velat kombinera observationer och intervjuer för att undersöka 

mitt syfte. Då skulle jag ha observerat först för att sedan kunna ställa frågor kring det som skett. Det 

skulle då ta bort den eventuella känslan av att jag ska kontrollera att det de sagt i intervjun stämde 

med verkligenheten, vilket inte alls syftet var.

Under intervjuerna upptäckte jag att det var svårt att inte dela i diskussionerna, speciellt då 

förskollärarna tydligt visade med kroppsspråk och blickar att de ville att jag skulle delta. Jag avstod 

däremot från detta av den anledningen att jag då kunnat påverka deras svar. Jag ville att de skulle 

diskutera utifrå mina frågor, inte mina åsikter.

Efter intervjuerna reflekterade jag över att jag hade kunnat förbereda fler följdfrågor eller 

alternativt följt upp med ytterligare frågor senare. Detta valde jag dock att inte genomföra då jag 

ansåg att jag hade fått tillräckligt med material till min studie. Att jag valt att inte låta förskollärarna 

få ta del av frågorna i förväg kan ses både som en fördel och en nackdel. Om de fått ta del av 

frågorna innan intervjun hade de kunnat förbereda sig för vad de ville säga. Men eftersom de inte 
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fick frågorna innan intervjun kom istället deras spontana åsikter fram, vilket även var de som jag 

var ute efter.

Då jag genomfört intervjuerna reflekterade jag även över att jag kunde gjort samtliga 

intervjuer i grupp, istället för två individuella samt en gruppintervju så som det föll sig. Genom två 

gruppintervjuer kunde de som blev intervjuade individuellt diskutera med varandra. Jag anser dock 

att jag kunde ställa alla mina frågor under intervjuernas gång, samt att dessa och mina följdfrågor 

besvarades.

7.4. Framtida forskning

Det har funnits många tankar kring fortsatt forskning då bild och berättande är en stor del av barns 

språkutveckling. Men det som skulle vara mest intressant att forska vidare kring är hur bilder 

används i ett större perspektiv, hur bilder används i olika ämnen och inte bara med fokus på språk.

I denna studie användes enbart en metod för insamling av data. I fortsatt forskning skulle jag 

vilja använda mig av två insamlingsmetoder; observationer som kompletteras av semistrukturerade 

intervjuer. Detta för att få med så mycket av värde som möjligt.
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9. Bilagor

Bilaga 1 – Intervjuguide

Intervjuguide

Pedagogens bakgrund

Ålder.

Utbildning.

Antal år inom yrket.

1. Vad betyder språkutveckling för er?

2. Vilken betydelse anser ni att bilder har för att stimulera barns språkutveckling?

–Använder ni er av bilder i barnlitteratur för att utveckla barns språk? På vilket sätt?

–Samtalar ni kring bilderna i barnlitteraturen med barnen? Om ja, vem tar initiativet?

–Hur kan ett samtal kring bilder kan gå till?

3. Märker ni någon skillnad mellan att berätta med respektive utan bilder, och i så fall vilken 

eller vilka?

-När är barnens intresse för bilderna som tydligast? Hur kan det komma sig?

-Finns det bilder som barnen visar extra tydligt intresse för? Om ja, vilken sorts bilder är det?

-Finns det någonting som ni skulle vilja tillägga kring vad språkutveckling innebär för er?

-Finns det någonting som ni vill tillägga?



Bilaga 2 - Informationsbrev

Till pedagoger på förskolan Xxx

Hej!

Mitt namn är Emelie Rosenblad och jag läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag befinner 
mig i slutfasen av min utbildning och ska nu skriva mitt examensarbete. Mitt syfte med min studie 
är att ge en bild av vilka strategier pedagoger kan ha kring användandet av bilderna i 
barnlitteraturen för att stimulera barns språkutveckling. Jag är således intresserad av dina 
erfarenheter och tankar i detta område.

Om du väljer att deltaga kommer jag att besöka dig på din förskola för en intervju. Intervjun 
beräknas ta ca 30 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in och enbart användas av mig under 
studiens gång. Fiktiva namn kommer att användas och så snart studien är genomförd kommer allt 
insamlat material att förstöras. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta 
din medverkan, jag kommer då inte att använda något av vad som sagts i intervjun.

Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig.

Tack på förhand!

Emelie Rosenblad
Telefon: xxx-xxxxxxx
Mail: xxxxxx@xxx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag har tagit del av informationen och väljer att bli intervjuad.

____________________________

Ort och datum

____________________________ ____________________________

Namnteckning Namnförtydligande
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