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BAKGRUND:
1998 års läroplan för förskolan har sin utgångspunkt i Vygotskijs teori och det sociokulturella 
perspektivet där man ser kultur, språk och estetiska ämnen som integrerade i förskolans vardag. 
Samspel och reflektion tillsammans med andra ses då som en förutsättning för lärande. Bild och 
bildskapande på förskolan ses idag som språkligt och kommunikativt, som ett dokumentationsmaterial 
men även som ett uttrycksmedel för barn att visa känslor och stärka sin identitet.   

SYFTE:
Studien syftar till att undersöka, analysera, tolka och beskriva hur några förskollärare resonerar kring 
barns språkutveckling genom bild och bildskapande. Samt om de under sin förskollärarutbildning fått 
kunskaper om integrering av bild i språkutvecklingsarbete med barn.

METOD:
I studien används kvalitativ intervju som redskap för att undersöka hur några förskollärare resonerar
kring barns språkutveckling genom bild och bildskapande. Bearbetning och analys av insamlad data 
utgår ifrån Vygotskijs fyra aktivitetskategorier det sociala, det medierade, det situerade, det kreativa.
Våra respondenter är sex förskollärare som arbetar på två olika förskolor med barn i åldrarna ett till 
fem år. Förskolorna fick själva välja ut respondenter.

RESULTAT:
Resultatet av studien visar att barns språkutveckling genom bild och bildskapande är en ständigt 
pågående process i vardagen på förskolan. I respondenternas svar framgår det att de använder bilder i 
de flesta situationer tillsammans med barn och att reflektion och samtal kring bilder och bildskapande
ses som något mycket viktigt för barns språkutveckling. Flera av respondenterna anser att de i 
utbildningen till förskollärare inte fått någon specifik kunskap kring just språkutveckling genom bild 
och bildskapande. Det mest konkreta arbetssättet med språk och bild är enligt respondenterna att barn 
ritar bilder till en läst saga, dessa bilder samtalar man sedan kring. Resultatet visar även en koppling 
till den sociokulturella teorin där man lär tillsammans med andra. 
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1. Inledning

Ända från det ögonblick ett barn föds börjar samspelet med omgivningen. Det är genom 
denna kontakt med andra, barns språkutveckling tar sin början. Redan från det att barn är små 
stimuleras de till kommunikation genom olika slags språkstimulans som till exempel att 
föräldrar ofta talar med ljusare röst till små barn eller genom sång och ramsor men också 
genom bilder. Idag blir vi ständigt ”matade” med olika sorters bilder, det är bilder i böcker, på 
väggar, i affärer, på bussar och inte minst genom tv och datorer. Dessa bilder vill alla 
förmedla något och få oss att reflektera kring till exempel ett budskap. För små barn spelar 
bilder en stor roll i språkutvecklingen då bilden blir ett sätt att konkret relatera språket till ett 
föremål eller en person. När barn sedan själva skapar bilder blir bilden något att tillsammans 
med andra samtala kring eller visa personliga tankar och känslor genom.

Efter avslutad kurs i bildspecialisering där innehållet var starkt inspirerat av Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi, upptäckte vi att bildskapande inte bara är att låta barn rita teckningar 
under en bildlektion utan bild kan vävas in i många aktiviteter på förskolan. Det 
förhållningssätt gentemot barn som grundaren Loriz Malaguzzi vill förmedla genom sin 
pedagogik tilltalar oss eftersom barn här ses som kompetenta individer, kunniga att i samspel 
med andra skapa sig stor kunskap. Enligt Reggio Emilias kunskapsfilosofi som vilar på ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv vill man se kunskapen som kopplad till både kropp och 
själ. Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) innebär detta förhållningssätt till barns 
bildskapande att ingenting är fel, utan alla barn ses som kompetenta och värda att lyssnas på. 
Författarna talar även om den viktiga dokumentationen där barn i tidig ålder får lära sig att 
använda språk och bilder för att synliggöra sitt lärande och sig själva som individer. Enligt 
Karlsson och Lövgren (2001) får bilder en allt större betydelse i samhället vilket gör 
bildämnets integrering med övriga lärtillfällen inom förskolan än mer betydande inför 
framtiden. Författarna belyser starkt vikten av detta och genom vår studie ges förhoppningsvis 
en ökad inblick och förståelse för språklärande genom bild och dess olika konkreta metoder.

Efter personlig inblick genom deltagande på olika verksamhetsförlagda utbildningsplatser 
(VFU) har flera olika språkmiljöer och arbetssätt uppmärksammats. På vissa förskolor är 
skapande verksamhet genom de estetiska ämnena bild, drama, dans och musik ständigt 
pågående, med mycket material lättillgängligt för barn. På andra förskolor måste barnen be 
om material för skapande verksamhet eftersom materialet då ligger utom räckhåll för dem. På 
dessa förskolor har vi lagt märke till att skapande aktiviteter med bild och språk i kombination 
inte uppmärksammas på samma sätt. Det råder troligen olika uppfattningar på förskolor om 
hur den kreativa språkmiljön för barn ska vara utformad. Genom denna studie är 
förhoppningen att få en ökad inblick i hur arbetsmetoderna inom språk och bild praktiseras 
ute på några förskolor och även höra förskollärarnas resonemang kring sin egen kunskap på 
området. I läroplanen för förskolan kan man läsa ”Förskolan skall vara en levande social och 
kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 
kommunikativa kompetens.” (Utbildningsdepartementet 1998, s.5). I detta citat fångas 
grunden i Lev S Vygotskijs tankar kring det sociokulturella perspektivet där han menar att 
barn lär i samspel med andra. Även den språkliga kommunikativa förmågan övas när barn
tillsammans utför aktiviteter där den som redan kan, hjälper den som ännu inte lärt sig. 
Dialogen som kommunikation mellan barn och mellan barn och vuxna är en viktig ingrediens 
mot utvecklandet av social kompetens (Säljö, 2000). 
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1.1. Definition av viktiga begrepp

Nedan följer en förklaring av begreppen skapa och bild utifrån egen tolkning. Förklaringen av 
begreppet bildskapande är dels egen tolkning och dels baserad på Vygotskijs tankar. Detta för 
att studien ska vara mer lättförståelig.

 Skapa- De estetiska sammanhang och processer där barn genom olika uttrycksformer 
skapar med olika material.

 Bild- Objekt som visar en del av verkligheten eller något som kunde vara verkligt, till 
exempel fotografier, skulpturer eller barns ritade teckningar och målningar. Eller 
andra bilder som belyser och förtydligar en innebörd. Det kan även vara bilder som 
finns uppsatta på föremål för att kommunicera ett innehåll, till exempel ordbilder eller 
namnlappar.

 Bildskapande- Kan till exempel vara barns egenhändigt målade bilder, fotografier, 
processer där barn tillverkar bilder av olika material eller ritande utifrån en läst saga. 
Vygotskij (1995) beskriver barns kreativa bildskapande där ritande utifrån exempelvis 
minnen är både ett yttre och ett inre skapande. 

1.2. Avgränsning

Eftersom estetiskt skapande är ett så brett område har vi valt att fokusera på endast 
bildskapandet. Detta därför att vi vill undersöka, analysera, tolka och beskriva hur några 
förskollärare resonerar kring barns språkutveckling genom bild och bildskapande. Samt om de 
under sin förskollärarutbildning har fått kunskap om integrering av bild i 
språkutvecklingsarbete med barn. De förskollärare som medverkar i studien arbetar alla på 
”vanliga” kommunala förskolor utan någon speciell pedagogisk inriktning. 

2. Syfte
Studien syftar till att undersöka, analysera, tolka och beskriva hur några förskollärare 
resonerar kring barns språkutveckling genom bild och bildskapande. Samt om de under sin 
förskollärarutbildning har fått kunskap om integrering av bild i språkutvecklingsarbete med 
barn.
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3. Bakgrund

I bakgrundskapitlet kommer en historisk tillbakablick ges över hur bildskapande sett ut i 
förskolan genom åren och hur det ser ut idag. I detta avsnitt belyses Reggio Emilias 
pedagogik med synen på barn som kompetenta och kreativa. Här redovisas även den aktuella 
forskningen kring barns språkutveckling genom bild och en historisk tillbakablick ges över 
teorier kring barns språkutveckling. 

3.1. Historia kring bildskapande inom förskoleverksamhet 

I Sverige har det pedagogiska arbetet med barns estetiska verksamhet inom barnomsorg sett 
olika ut genom årens lopp. Under 1800 talets senare hälft fram till 1930 talet fick 
Fröbeltraditionen sitt genomslag i de svenska barnträdgårdarna (Bendroth Karlsson, 1998). 
Fredrik Fröbel (1782-1852) ville att barnträdgården skulle vara som en paradisgård för alla 
barn och gav därför strikta order om hur miljöerna skulle utformas. Fröbel såg på barn i form 
av plantor som skulle få växa upp i sin egen takt där leken sågs som den viktigaste byggstenen 
för barns utveckling (Fagerli, Lillemyr och Søbstad, 2001). Under sin levnadstid utvecklade 
han lekgåvor som skulle hjälpa barn att bättre förstå sin omvärld när de arbetade i 
barnträdgården. Den lekgåva som användes inom bildämnet var penna och papper (Johansson, 
1995 och Bendroth Karlsson, 1998). Fröbel (1995) menade att det var viktigt att anpassa sig 
efter barns nivå och att vi vuxna skulle vara goda förebilder för barn och hjälpa barn på dess 
väg mot en ”äkta teckning” där ett föremål skulle avbildas med så identiska former och 
konturer som möjligt. Lärandet skulle ske stegvis där barn först fick lära sig att rita i 
griffeltavlans rutmönster för att sedan övergå till att använda och lära in en färg i taget. 
Lärarens uppgift var att sätta ord på det som gjordes för att på så sätt öka barns förståelse av 
målandets syfte. Fröbel ansåg att bild och språk hängde ihop eftersom bilden är kopplad till 
ögat och ordet kopplat till örat. Fröbel skriver ”Därför är förmågan att teckna lika naturlig hos 
människan som förmågan att tala och fordrar lika mycket som denna att bli utvecklad ” 
(Fröbel, 1995 s 67). Fröbel inspirerades av Schweizaren Johann Heinrich Pestalozzi som var 
den tidens store pedagog och folkskolans anfader (Fröbel, 1995). Fröbel delade Pestalozzis 
tankar om att tecknande skulle vara en aktivitet för alla barn oavsett talang. Vidare ansåg 
Fröbel att barns logiska tänkande utvecklades när de ritade bilder och former med inspiration 
från naturen (Ahlner Malmström, 1991).

Psykologi som vetenskap erkändes först vid 1800 talets slut och inte förrän då gjordes studier 
där man uppmärksammade olikheter hos barn. Detta ledde till att man fick en annan syn på 
barns lärande genom det ritande och målade språket och vid denna tid kom barns behov och 
intresse att bli mer centralt inom psykologin (Ahlner Malmström, 1991). Flera psykologer, 
bildpedagoger och konststuderande samarbetade i slutet av 1800 talet med stort intresse för 
barns bilder och det var nu begreppet barnkonst introducerades (Bendroth Karlsson, 1998).

Den amerikanske filosofen och företrädaren för aktivitetspedagogiken John Dewey (1859-
1952) kritiserade Fröbels strikta tankar och lärande kring lek och skapande. Samtidigt ställde 
Dewey sig positiv till Fröbels åsikter kring barn som sociala, med leken som förutsättning för 
lärandet. Dewey menade att en viktig uppgift för läraren var att skapa miljöer som stimulerade 
barns fria skapande. Genom att låta barn experimentera lärde det sig inte bara genom teori 
utan också genom praktik, learning by doing där erfarenhet och reflektion var centrala delar. 
Deweys tankar om att ge barn större frihet i skapandet låg mer eller mindre som inspiration 
för sin tids undervisning under 1900 talets första hälft (Bendroth Karlsson, 1998).Ännu en 
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central konstteoretiker under 1900 talet var Herbert Read (1894-1968) (Ahlner Malmström, 
1991). Read menade att barn skulle fostras mot att bli individer med logiskt tänkande, vilket
skulle ske genom konst och skapande med en lärare som skulle fungera som en handledare 
snarare än en sträng diktator (Read, 1953). Read ansåg till skillnad från Fröbel och Pestalozzi 
att den undervisning som bedrevs i skolorna inte passade alla barn, utan menade att man 
måste utgå från varje unik individ. Read pratade här om en mångfaldsmetodik där inga ritade 
bilder var felaktiga. Att alla människor inom sig hade en möjlig konstnär var en av Reads 
åsikter. Reads tankar om bildens språkliga betydelse var att när man skapade en bild och 
använde sig av den språkligt och reflekterande, väcktes nya tankar hos barn där nya ord fick
en ökad betydelse. Read menade vidare att en situation kunde ligga till grund för en målad 
bild där man endast avbildade en liten del av situationen eller händelsen som då kunde ses 
med nya ögon. Han menade då att händelsen fick en ökad innebörd för barn (Read, 1956). 
Denna syn på fostran genom skapande syns fortfarande i dagens bildpedagogiska diskurs 
(Bendroth Karlsson, 1998).

Kunskapsteoretikern Jean Piaget (1896-1980) började göra systematiska undersökningar om 
barns tänkande och intresserade sig också för barns språk (Jerlang, 2008). Piagets tankar 
utgick från att barn var aktiva och skapande då de konstruerade sin egen kunskap. Detta 
synsätt kallas idag individkonstruktivism. Piaget menade att den kognitiva utvecklingen 
berörde alla utvecklingsområden hos barn, även den språkliga utvecklingen. Tänkandet var då
enligt Piaget en förutsättning för språket (Säljö, 2000). När det gällde bildskapande ansåg 
Piaget att barn inte kunde måla teckningar om sådant de inte hade kunskap om. Han ansåg att 
barns bilder blev en måttstock på hur långt fram de låg i sin kognitiva utveckling. Med detta 
menade Piaget att barns tankemönster hängde ihop med barns ålder och att detta hade 
betydelse för barns tecknande (Ahlner Malmström, 1991). Piagets tankar låg länge till grund 
för det synsätt man arbetade efter i skolor runtom i världen (Ruuth, 2008). Hela Piagets 
konstruktivistiska teori och grundtanke byggde på den biologisk-genetiska grunden där han 
menade att människans utveckling och de egenskaper vi hade hängde ihop med vår arts 
överlevnad och de förutsättningar vi krävt genom tiden (Illeris, 2001). En av många som 
delade denna uppfattning kring människans utveckling var Lev S Vygotskij (1896-1934) även 
om han till skillnad från Piaget ansåg att vi inte skapade vår kunskap på egen hand utan i 
samklang med andra. Vygotskij menade att utan lärande blir det ingen utveckling (Svensson, 
2009).

Vygotskij (1995) ansåg att barns fantasi låg till grund för deras utveckling inom alla områden 
och att barn behövde skapa både konstnärligt och tekniskt för att senare i livet kunna klara 
vardagliga sysslor och fungera socialt. Han menade att barn behövde vara kreativa för att 
utvecklas till framtidsinriktade människor som skapade sin egen framtid samtidigt som deras 
nutid var dynamisk. Säljö (2000) skriver om Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
och menar att även om två barn tittar på samma bild blir inte synintrycket detsamma utan barn
tolkar bilden olika utifrån tidigare erfarenhet och kunskap. Bildpedagogen Gert Z Nordström 
(Nordström & Romilson, 1970) var under 1960 talet kritisk till Reads tankar kring den 
uppfostrande konsten. Nordström ansåg att beroende på det skolsystem vi hade var det fria 
skapandet omöjligt. Han ville ge barn ett kritiskt synsätt på konst och införde därför 
bildanalys. Detta synsätt påverkade arbetet i barnomsorgen där Nordström ansåg att barnens 
bildseende och förståelse för bilden skulle stimuleras och på så sätt skulle det bana väg för 
skriftspråket. Ahlner Malmström (1991) skriver att bilder har en vidare betydelse idag och 
uppfattas som ett kommunikationsmedel där inte enbart känsloutryck, egen insyn och 
verklighetsuppfattning är i fokus. Bilder kan även vara redskap för barn när det handlar om att 
få struktur på kunskaper och känslor samt sitt eget tänkande. 
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3.2. Reggio Emilia

En ledande pedagogisk filosofi som blivit allt mer aktuell inom dagens kommunala 
förskoleverksamhet är Reggio Emilia pedagogiken med utgångspunkt i Piaget och det 
konstruktivistiska perspektivet samt Vygotskij och det sociokulturella perspektivet (Häikiö, 
2007). Hittills har över 3000 svenskar rest till staden Reggio Emilia för att ta del av den 
pedagogik som utövas där. Den första Reggio Emilia utställningen i Sverige hölls 1981 och 
sågs av många som rent bildpedagogisk då dessa barns bilder var av ovanligt hög kvalitet. 
Fem år senare hölls en andra utställning där fokus låg på att visa processen i barns
bildskapande där även barns språkutveckling belystes tydligare (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

Reggio Emilia startades i Italien av filosofen Loriz Malaguzzi efter andra världskrigets slut. 
Malaguzzi byggde tillsammans med några föräldrar upp en ny förskola utanför staden Reggio 
Emilia, denna förskola skulle vila på demokratiska rättigheter och barn skulle ses som 
kompetenta. Med språket som redskap startade Malaguzzi tillsammans med
kommuninvånarna en ny filosofi som ständigt är i förändring (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 
Ett känt utryck från Malaguzzi var ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.”
(Dahlberg & Åsen, 2005 s.189). Malaguzzi menade att barn ständigt och efter egen erfarenhet 
kommunicerade med sin omvärld, men att vi vuxna motarbetade det individuella genom att 
istället för att se barns unika förmågor som berikande för varandra och viktiga att ta till vara 
på, styrde in barn mot den kunskapsväg som ansågs vara normen. Genom att låta barn
använda sig av flera olika uttrycksmedel som tillexempel bildspråk, musikspråk och 
skriftspråk fick barn använda alla sina förmågor och kunde på så sätt också växa som 
individer (Dahlberg & Åsen, 2005). 

Som förskollärare innebär detta att man på förskolan ständigt inspireras av det barn lägger 
vikt vid, för att på så sätt ge dem nya utmaningar där man agerar utforskande pedagog istället 
för att ge barn de rätta svaren. Barns intressen blir då starten på temaarbeten som kan pågå 
under en längre tid där man verkligen försöker gå på djupet i forskandet med olika redskap 
och ständig dokumentation (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Dokumentationen inom Reggio 
Emilia ses inte som ett bildprojekt där barns bilder ska täcka väggarna, utan bilderna väcker 
istället nyfikenhet och nya frågeställningar till pedagogerna i en ständig dialog (Jonstoij & 
Tolgraven, 2001). 

3.3. Bildens betydelse för barn 

Språklig och bildskapande utveckling står i relation till varandra på så sätt att barns första 
språk, jollret har en motsvarighet till barns första ritande, klottret. Man kan se att framväxten 
av barns språk i mångt och mycket liknar dess bildutveckling och att sagor och berättelser är 
ett förträffligt material för barn i deras undersökande av sin egen bildskapande förmåga 
(Ekström & Isaksson, 1997). 

På 1880 talet utkom Jenny Nyströms illustrerade barnböcker och blev därmed de första 
bilderböckerna som både hade svensk text och bild. Under hela 1900 talet har barnböckers 
bilder förändrats men oavsett utryck är bilden i pek och bilderböcker en förutsättning för små  
barn som ännu inte har utvecklat sin föreställningsförmåga (Granberg, 2006). Enligt Granberg 
kan bilder i böcker ge barn en ökad förståelse för boken om textens innehåll är svårbegripligt. 
Genom att titta på bilderna ser barn en verklighet i boken som inte alltid framgår av texten. 
Författaren menar att man då kan gå vidare med sagan eftersom barns intresse och fantasi har 
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väckts. Doveborg och Anstett (2003) beskriver en samlingssituation från en förskola där 
förskolläraren låter barn rita bilder både före och efter att en saga lästs. Författarna menar att 
på så sätt synliggörs barns föreställningar kring sagan samtidigt som de bilder barn ritar efter 
sagan utrycker mer dramatik och känslor. Vidare anser författarna att det viktiga i denna 
situation är att förskollärarna samtalar med och utmanar alla barn genom tanke och reflektion 
kring bilderna. Svensson (2005) menar att man vid högläsning av en saga bör samtala med 
barn kring bilderna och på sätt ges barn tillfällen till kunskap om nya begrepp och man ger då 
även barn tid för reflektion kring sagans och bildernas innehåll. Författaren belyser även 
vikten av att låta barn själva tala för att på så sätt öva upp dess språkliga förmåga. Att arbeta 
med samtalsbilder förespråkas av Holmsen (2005) som anser att man genom att låta barn titta 
på bilder kan få dem att berätta om händelser som står i relation till deras eget liv. Författaren 
menar vidare att bilder är ett förträffligt verktyg att använda i arbetet med barn som har svåra 
upplevelser bakom sig då barn med bilders hjälp lättare kan berätta om jobbiga händelser. 

3.4. Förskollärarens pedagogiska roll i barns bildskapande

Att bemöta barns skapande med en positiv inställning är enligt Granberg (2001) av största 
vikt då det hjälper till att stärka barns självförtroende och jaguppfattning. Författaren anser 
vidare att skapandet inte enbart gynnar barn själva utan menar att barns sociala kompetens, 
empati och barns kommunikativa förmåga utvecklas i positiv riktning av bildarbete. Granberg 
lägger även stor vikt vid att man som förskollärare ska skapa rikligt med tillfällen till 
aktivteter, där kommunikation genom bilder och språk görs till en lek. Att man ska lyssna 
genuint till barn samt uppmuntra och stödja vid olika skapande aktiviteter är även det viktig 
menar författaren. Enligt Barnes (1994) ska man i pedagogiskt arbete med barn diskutera och 
fantisera tillsammans med dem, eftersom detta utvecklar deras tänkande och kreativitet. 
Författaren menar vidare att den kunskap barn får genom att fantisera och skapa, utvecklar 
deras förmåga till fantasifullt skrivande och problemlösning. Heath och Wolf (2005) beskriver 
även de att arbete med bild främjar barns problemlösningsförmåga och utvecklar deras språk. 
De tar upp ett exempel där barn mellan fyra och sju år får arbeta tillsammans med en 
konstnär. Konstnären i denna engelska studie har en sociokulturell syn på barns lärande och 
anser att man genom att sitta med och hjälpa barn att reflektera och fokusera ökar deras 
kunskap kring bild. Heath och Wolf (2005) menar att barn med stöd av en engagerad vuxen 
kan utveckla sitt ritande om de fokuserar på detaljer, lär sig nya sätt att tänka och tar tid på sig 
i sitt skapande. Den sociokulturella bildteori som Weissenrieder (2008) beskriver innebär att 
barns bildutveckling är beroende av det samspel barn får tillsammans med en vuxen eller ett 
annat barn och teorin grundar sig på Vygotskijs syn på barns lärande. Vygotskij (1995) 
beskriver härmningens betydelse och menar att barns lek och skapande oftast speglar sådant 
de sett och hört vuxna göra eller säga. Vidare skriver författaren att barn inte exakt efterapar 
de vuxna utan omvandlar intryck de får och skapar på så sätt en ny egen verklighet. Enligt 
Utbildningsdepartementet (1998) ska den pedagogiska verksamheten vara utformad så att alla 
barn får använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Wessenrieder (2008) påpekar att man 
som förskollärare ska inse betydelsen av att skapa med bild och sin egen viktiga roll för barns 
lärande och inte se förskolans läroplans riktlinjer som något betungande. 
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3.5. Förskolans bild och språk miljö

I läroplanen för förskolan Lpfö-98 kan man läsa att ”Miljön skall vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 
till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter” (Utbildningsdepartementet, 1998 s, 8). Även Granberg (2001) anser att miljöns 
utformning på förskolan ska utmana barn till många olika aktiviteter. Det ska finnas 
överskådliga rum och platser på avdelningen där barn enkelt hittar material för skapande. 
Författaren anser att barns skapande miljö måste vara flexibel och påverkbar, med inredning 
och material som barn ska kunna förändra beroende på vilken aktivitet de ägnar sig åt. Ett 
viktigt inslag i miljön på förskolan är väggarnas utformning där både barns egenritade och 
andra estetiska bilder ska finnas synliga i barns höjd. Eftersom barn behöver uppleva med 
flera sinnen menar författaren att affischer och bilder kan sättas upp både på väggar och på 
golv för att ständigt väcka nyfikenhet och skaparlust. Gustafsson och Mellgren (2005) skriver 
i sin avhandling om barns språk, att det är viktigt att förskolans miljö ger tydliga och synliga 
budskap i form av skyltar som visar var saker har sin plats. Dessa kommunicerande bilder 
hjälper barn att agera på egen hand vid till exempel städning. Enskilda bokstäver tillsammans 
med en bild menar författarna kan vara förvirrande för små barn. Den enskilda bokstaven 
behöver då ingå i till exempel en ramsa för att barn ska förstå dess kommunikativa mening. 
Vidare anser de att samspelets nivå mellan barn och vuxna är en förutsättning för utveckling 
av barns språk, när man använder sig av ordbilder eller foton. Författarna pratar om den 
berättande textmiljön där man ska kunna kommunicera genom text, knyta an till de 
erfarenheter barn har och i förskolans vardag använda sig av denna textmiljö dagligen. Den 
litterära miljöns betydelse för barns språkutveckling förordas även av Svensson (2009) som 
anser att barnlitteratur är det mest väsentliga när det gäller barns språk och utveckling av 
språkliga aktiviteter. Författaren anser vidare att förskolan har ett stort ansvar när det handlar 
om att ge barnen ett bestående språkintresse. Simonsson (2006) menar att den språkliga 
miljön och dess utformning är beroende av förskollärarna och deras syn på barn och 
barnböcker. 

3.6. Olika perspektiv kring barns språkutveckling

Enligt Evenshaug och Hallen (2001) finns det olika syn på hur barn lär sig språk. Nedan 
redogörs för biologiskt, behavioristiskt, kognitivistiskt, och sociokulturellt perspektiv på barns 
språkutveckling. 

Enligt Evenshaug och Hallen (2001) anser vissa forskare att språket inte kräver något större 
formellt lärande, utan är biologiskt nedärvt. Det kallas för en nativistisk teori och bygger på 
att barn inte lär sig språket utan att det växer fram i takt med barns mognad. Författarna 
skriver vidare att barns språklärande enligt denna teori skulle vara kopplat till den vänstra 
delen av hjärnan och dess medfödda område för språkkunskap där skador är speciellt 
allvarliga ur språklärande synpunkt när barn är små. Andra forskare inom området är kritiska 
till denna biologiska teori eftersom den bygger på att barn från födseln har med sig medfödda 
kunskaper om språkets egenskaper och att dessa utvecklas bäst under tidig ålder skriver 
Evenshaug och Hallen. 

Behavioristisk teori som är en av flera lärteorier leddes av B.F Skinner i början av 1900 talet 
(Dysthe, 2003). Behaviorismen betonar vikten av omgivningens betydelse för utveckling av 
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lärandet och språket. Barn ses här som passivt i sitt eget lärande och måste därför få 
kunskaper från en lärare (Lindö, 2002). Skinner menade att barn genom imitation av och 
stimulans från den vuxne får ett gott språklärande. Speciellt responsen barn får vid 
kommunikationstillfället är av största vikt för lärandet eftersom barn så småningom kopplar 
ihop det talade ordet med handlingen (Svensson, 2009). Enligt Skinner skulle varje ny 
kunskapsbit förstärkas med positiv respons efteråt. Desto oftare förstärkningen kunde 
förekomma, desto mindre risk för att barn skulle lära in fel (Dysthe, 2003). Kunskapssynen 
ses som atomistisk vilket betyder att barn lär sig på bästa sätt genom att gå sakta fram ett steg 
i taget (Lindö, 2002). Kritiska synpunkter mot teorin är att barn ses som passiva i sin inlärning 
och endast lär sig språket genom positiv respons från den vuxne (Arnqvist, 1993). 

Schweizaren Jean Piaget (1896-1980) och den kognitivistiska teorin har haft stor inverkan på 
hur man såg på barns utveckling i skolorna under 1900 talet (Ruuth, 2008). Piaget menade att 
vi kan lära oss olika saker i olika utvecklingsstadier i våra liv. Utvecklingsstadierna påverkas i 
takt med hjärnans utveckling. Det preoperationella stadiet (2-7 år) kännetecknas av att barn 
utvecklar ett symbolspråk där saker som till exempel en träkloss, i leken blir en bil. I tanken 
använder sig barn av preliminära begrepp eftersom de ännu inte har fastställt olika tings 
egenskaper. Först i fyraårsåldern börjar de tänka och fråga mer om tingens betydelse, färg och 
storlek. Barn fokuserar mest på det de ser och sitt eget jag, enligt Piaget är detta egocentriska
drag typiskt för förskolebarn. Piaget menar att barn har ett egocentriskt språk där de pratar 
högt för sig själv för att senare övergå till ett mer socialt och kommunikativt språk. Detta sker 
då barn börjar se sig själv som en del i omgivningen och författaren menar att det är barns 
tankar som då för det framåt i språkutvecklingen (Piaget, 2008). Kritik som har riktats mot 
Piaget är att han inte lägger tillräcklig vikt vid att barn redan vid födseln är inriktade mot 
samspel med andra människor. Detta ligger i kontrast till Vygotskijs tankar kring nyfödda 
barns förmåga till socialt samspel (Evenshaug & Hallen, 2001). 

En annan av de ledande teorierna idag inom förskolan är den sociokulturella teorin som har 
sin grund i Vygotskijs (1896-1934) tankar om språk och tänkande (Forsberg Ahlkrona, 2009).
Vygotskij var kritisk mot Piagets individualistiska syn på att det var tänkandet som utvecklade
barns språk. Vygotskij menade istället att språket fanns med från det ögonblick man föddes
men då som en ordlös kommunikation åtskild från tanken. Vidare ansåg Vygotskij att allt 
eftersom barns språkliga mognad ökade, ökade även barns kognitiva utveckling. Språket var 
således enligt Vygotskij ett redskap för tänkandet (Säljö, 2000). Till skillnad från Piaget ansåg 
Vygotskij att det egocentriska språket då barn talade högt för sig själv inte var egocentriskt 
utan var en utvecklingsfas där barns tänkande utvecklades och sågs som socialt (Vygotskij, 
2001). Den kultur barn lever i är avgörande för hur barns språk utvecklas och det är viktigt att 
barn medverkar i kulturella aktiviteter där en person på högre intellektuell nivå hjälper barn
att reflektera kring de sociala sammanhangen. Erfarenheter från olika aktiviteter utvecklar 
barns språk och leder till ökat intellekt genom de samtal som uppstår i de sociala 
sammanhangen (Svensson, 2009). Denna teori ligger som grund för många forskares idéer 
och går ut på att barn lär sig språk genom att samspela och få stimulans från vuxna i sin 
närhet. Forskare inom samspelsteorin anser inte att barn medfött har en särskild 
inlärningsmekanism. Istället utgår teorin ifrån att barn är förberedda för det lärande som ska 
komma. Alltså menar forskare att det krävs en balans mellan olika teorier för att nå ett så 
maximalt språklärande som möjligt (Evenshaug & Hallen, 2001).
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3.7. Förskolans uppdrag och riktlinjer

Enligt Utbildningsdepartementet (1998) har lärare inom förskolan en skyldighet att arbeta 
utifrån styrdokument och förordningar. Ett av de viktigaste styrdokumenten inom förskolan är 
läroplanen för förskolan ”Lpfö-98. I detta avsnitt belyses främst de delar ur läroplanen som 
fokuserar på arbetet med barns språkliga lärande och estetiska skapande. 

Förskolans värdegrund och uppdrag går ut på att alla efter sin egen förutsättning ska ges 
möjlighet att bilda sin egen uppfattning och göra sina individuella val. I läroplanen för 
förskolan kan man läsa att ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom 
konkreta upplevelser.” (Utbildningsdepartementet, 1998 s.3). I läroplanen kan man även läsa 
att tematiskt arbetssätt gynnar barns lärande på ett lekfullt sätt där barn lättare får en förståelse 
för sammanhang. Barn söker och tillgodogör sig kunskap genom att bland annat utforska och 
skapa, därför är det enligt Lpfö-98 viktigt att förskolan stimulerar barns fantasi och eget 
aktiva engagemang (Utbildningsdepartementet, 1998).

Ett av de uppdrag förskolan har är att barn med hjälp av estetiska ämnen ska få lära sig att 
kommunicera. Detta integrerade synsätt hänger samman likaväl som att språkutveckling och 
identitetsutveckling hänger samman. Att skapa och kommunicera med hjälp av
uttrycksformen bild, ger barn möjlighet att prova på olika slags material och tekniker där 
förskolan på så sätt stimulerar barn till ett ökat språkintresse för tal och skriftspråk. Förskolan 
skall sträva efter att varje barn: ”utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att 
kommunicera med andra och att uttrycka tankar, utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och 
sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt
deras kommunikativa funktioner, ” (Utbildningsdepartementet 1998 s. 9). Barn som vistas på 
förskolan ska ges möjlighet att under dagen växla mellan olika aktiviteter där deras fantasi 
och kreativitet ska ges utrymme (Utbildningsdepartementet, 1998). 

4. Sociokulturell teori som teoretisk ram

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ram som utgår från Lev S Vygotskij och den 
sociokulturella teorin. En kortfattad redovisning görs av de fyra aktivitetskategorierna, det 
sociala, det medierade, det situerade och det kreativa. Även Vygotskijs teori om den närmaste
utvecklingszonen beskrivs här.

Enligt Säljö (2000) utgår det sociokulturella perspektivet främst från den ryske psykologen 
Lev S Vygotskij (1896-1934) som ansåg att människan främst utvecklas genom sociala 
samspel tillsammans med andra. Vygotskij var kritisk mot dåtidens forskning som vilade 
bland annat på behaviorism och konstruktivismen. Hans verk förbjöds och började användas 
först under sextiotalet då hans idéer fick stor spridning. Vygotskij (2001) myntade begreppet 
den närmaste utvecklingszonen där han beskriver hur barn på olika utvecklingsnivåer lär av 
varandra. Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs fyra aktivitetskategorier, vilka är viktiga 
byggstenar inom det sociokulturella perspektivet. De aktiviteter som beskrivs är det sociala, 
det medierade, det situerade och det kreativa. Dessa aktiviteter menar författaren är yttre 
stimulans och påverkan genom vilka man skapar sig underlag för inre processer. Strandberg 
beskriver Vygotskijs tankar kring aktiviteter i förskolan som viktiga när det gäller barns 
utveckling och att det inte är det barn har i huvudet från början som är avgörande. Enligt 
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Strandberg (2006) är vår svenska läroplan för förskolan baserad på och utgår från Vygotskijs 
tankar. 

En central del i det sociokulturella perspektivet enligt Dysthe (2003) är att kunskap inte kan 
ses enskilt utan alltid sker i en interaktion med rådande kulturella normer och historiska 
avtryck. Lärandet ses som socialkonstruktivistiskt vilket innebär att människan själv 
konstruerar sin kunskap men kunskapen kan aldrig ses avsides från den rådande kontexten 
utan sker alltid i ett samspel mellan omgivningen och mellan människor. Säljö (2000) menar 
att lärandet sker inte bara enskilt mellan en individ till en annan utan sker också i större 
grupper som till exempel föreningar och i hela samhället. Vygotskij (2001) ansåg att barn inte 
själva kunde tillgodogöra sig ny kunskap utifrån en händelse såvida barn inte diskuterade och 
samtalade kring det hela med en annan människa. Strandberg (2006) beskriver den första av 
Vygotskijs aktivitetskategorier Det sociala, där barns kunskaper alltid uppstår i interaktion 
med andra. Vygotskij (2001) ansåg att läraren har en viktig roll för barns lärande. Han 
menade att läraren måste vara lyhörd för vilka utmaningar barn var kapabla till. Läraren skulle 
ligga steget före barns aktuella utvecklingsnivå och genom samspel med andra barn som låg 
på en högre kunskapsnivå skulle barn då utveckla sin egen kunskap. Detta fenomen kallas 
Närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development) och är avståndet mellan den nivå 
barn befinner sig på och den nivå barn med stöd från en annan person klarar av. Forsberg 
Ahlcrona (2009) beskriver Vygotskijs tankar kring barns och lärares viktiga dialog, där den 
reflektion och det språk som skapas stimulerar barns närmaste utvecklingszon. 

Säljö (2000 ) tar upp att människan använder sig av redskap eller verktyg i ett sociokulturellt 
perspektiv för att kunna klara av vardagen. Det begrepp som används i detta sammanhang är 
Det medierade vilket betyder att våra föreställningar och tankar grundar sig på vår kultur och 
de redskap som finns där. Många av de redskap eller artefakter vi människor använder oss av 
är från början mänsklig intelligens som utvecklats och byggts in i teknisk utrustning. 
Strandberg (2006) menar att dessa medierade artefakter även kan bestå av tecken som hjälper 
oss att utföra uppgifter och öka vår förståelse för den värld vi lever i. Trots tekniska redskap 
finns enligt Säljö (2000) den största tillgången i vårt språk där framförallt tänkandet och 
reflekterandet spelar en viktig roll. Enligt Vygotskij (2001) var tanke och språk integrerat och 
dess främsta funktion ansåg författaren var kommunikation. Till skillnad från Piaget ansåg 
Vygotskij att språket var ett socialt fenomen som utvecklades från de sociala sammanhangen 
och låg till grund för den kognitiva utvecklingen där jaget formades. Vygotskij menade vidare 
att barns första språk kretsar kring sådant de har varit med om eller har kunskap om. Språket 
utvecklas därefter mot att bli mer sammankopplat i tanke och ord. Vid övergången från det 
förspråkliga stadiet till det verbalt tänkande språket är många barn egocentriska i sitt sätt att 
uttrycka sig. De resonerar högt med sig själva vid problemlösningar och försöker på så sätt 
hitta strategier för sitt tänkande. Med tiden blir detta egocentriska självkommunikativa språk 
mindre uttalat men enligt Vygotskij försvinner det aldrig helt. Detta kan jämföras med
Forsberg Ahlcrona (2009) som beskriver Vygotskijs tankar där han anser att barn föds sociala 
och har ett medfött språkligt ändamål där kommunikation med andra människor är självklar. 
Denna tanke skiljer Vygotskijs teori från den individkonstruktivistiska teorin där man anser 
att barn från födseln har ett autistiskt tänkande som senare övergår mot att bli mer socialt. 

Dysthe (2003) beskriver Vygotskijs tredje aktivitetskategori Det situerade som en aktivitet 
där lärandet ska ses som autentiskt med verkligheten, det som då menas är att man inom 
skolverksamhetens formella miljö ska skapa en lärandemiljö som i största mån liknar den 
informella miljön utanför skolan. Strandberg (2006) menar att allt lärande är situerat eftersom 
både vuxna och barn lär sig mest i den för ändamålet rätta, mest lämpade miljön och påpekar 
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att man som pedagog alltid ska ställa sig frågan var är jag, är jag i rätt miljö? När man arbetar
tillsammans med barn. Säljö (2006) menar att miljön spelar en avgörande roll för en persons 
handlande eftersom olika situationer och sammanhang skapar olika beteenden beroende på 
tidigare erfarenhet och kulturella förväntningar hos oss människor. Även andra människors 
förväntningar på oss och vår roll är avgörande för hur vi bemöter eller avvisar social kontakt. 

Den sista och fjärde av Vygotskijs aktivitetskategorier är Det kreativa. Vygotskij (1995) 
skriver att både inre och yttre skapande är kreativt och kan handla om att återskapa minnen 
eller rita en teckning av något man minns. Detta kallar författaren reproduktivt skapande. 
Vygotskij menar att förmågan till detta reproduktiva skapande är av största vikt för ett barns 
framtid, då erfarenheter och minnen hjälper till att anpassa oss till vår omvärld. Författaren
beskriver ytterligare en variant av skapande, det kombinatoriska skapandet. Vygotskij menar 
att vår hjärna har förmågan att kombinera ihop det vi redan vet med sådant vi inte vet något 
om men kan föreställa oss. Författaren anser att vi som människor inte vore framtidsinriktade 
om vi inte haft denna kombinatoriska, kreativa förmåga. Strandberg (2006) beskriver den 
kreativa aktiviteten som något nödvändigt för vår utveckling eftersom barn och ungdomar 
som formar och omformar sina relationer, redskap och miljöer når längre i sitt lärande. Detta 
beroende på att de då utmanar sig själva och når nya utvecklingszoner. 

5. Metod och genomförande

I detta kapitel beskrivs vilken metod som ligger till grund för vår studie. Här redogörs
närmare valet av metod, urvalsgruppens sammanställning, genomförandet av undersökningen 
samt analysarbetet av studien. Nedan beskrivs även hur de forskningsetiska principerna
efterföljts.

5.1. Intervju 

Studien syftar till att undersöka, analysera tolka och beskriva hur förskollärare resonerar kring 
barns lärande i förskolans arbete med språkutveckling genom bildskapande, samt om de under 
sin förskollärarutbildning fått kunskap om integrering av bild i språkutvecklingsarbete med 
barn. Claesson (2002) skriver att inom det sociokulturella perspektivet studeras inte enbart hur 
lärare resonerar kring sitt arbete på skolan, utan även den kultur som finns på skolan och som 
lärarna arbetar i. Vår studie genomfördes med hjälp av intervjuer som redskap, observationer 
valdes bort trots att detta annars är ett vanligt sätt för datainsamling inom det sociokulturella 
perspektivet.

Eftersom intresset ligger i att höra förskollärarnas resonemang runt sitt arbete med bild och 
språk har vi beslutat att använda oss av en kvalitativ intervjuform. Kvale (1997) nämner att 
det är viktigt att utforma sina intervjufrågor så att de belyser undersökningens syfte samt 
frågeställningar. Författaren tar upp att intervjufrågorna kan vara utformade på olika sätt och 
att man beroende på dessa olika sätt får olika riktning på intervjun. Kvale likställer 
forskningsintervjun med en normal konversation fast med struktur och syfte som är specifikt 
för forskningen. Vid denna form av intervju menar författaren att intervjufrågorna bör vara 
korta och enkla. I studiens intervjuer har vi framförallt använt oss av inledande och direkta 
frågor. Enligt Kvale är inledande frågor öppna frågor då man ber respondenten berätta öppet 
om en viss händelse medan ledande frågor är en mer stängd fråga med få svarsalternativ. 
Exempel på en inledande fråga kan lyda; kan du beskriva hur du konkret planerar ett moment 
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där du vill arbeta med språket genom bildskapande, medan en ledande fråga kan vara; fick du 
under din utbildning någon form av kunskap kring barns språkutveckling genom bild? Dessa 
har följts upp av uppföljningsfrågor där respondenten har fått berätta vidare kring en händelse 
för att på så sätt ge oss utförligare svar. Under intervjun använde vi oss av frågan; kan du 
berätta vidare och kan du ge exempel på, som uppföljningsfrågor. Enligt Lantz (1993) är det 
vid öppna intervjuer viktigt att som intervjuare vara påläst inom området och ha en god 
förförståelse. Kvale (1997) anser att en god intervjuare ska vara expert på såväl samspel som 
själva ämnet för intervjun, eftersom han menar att intervjuaren själv är själva redskapet för 
forskningen. Författaren menar vidare att lyhördhet och känsla för språk är konster 
intervjuaren bör behärska. Thurén (2007) beskriver i sin bok dilemmat med att feltolka vissa 
situationer eller människors åsikter, eftersom den förförståelse en person har gör att det kan 
vara svårt att se saker med nya ögon. Författaren betonar ändå vikten av förförståelsen för att 
överhuvudtaget förstå den omvärld vi lever i. Detta hade vi i åtanke då vi utformade 
intervjufrågorna och då vi valde respondenter. Vi ville intervjua utbildade förskollärare 
eftersom de har en förförståelse för ämnet och enligt oss en förväntad likvärdig kunskapssyn 
genom sin utbildning. 

5.2. Genomförande

Tankar och funderingar kring riktningen på vårt arbete började spira under hösten 2008 i 
samband med kursen specialisering bild. Eftersom vi tidigare har skrivit tillsammans och båda 
var intresserade av att fördjupa oss inom bild och språk, togs beslutet att skriva 
examensarbetet tillsammans. Under vårterminen 2009 fick vi i uppgift att skriva en 
undersökningsplan där vi preciserade vårt syfte som sedan har legat till grund för vårt arbete.  

Inför intervjuerna diskuterades först syftet med studien och utefter detta vilka respondenter 
som kunde vara intressanta att intervjua. Med tanke på vår kommande yrkesroll ansåg vi det 
mest troligt att få de intressantaste svaren om utbildade förskollärare användes som 
respondenter. De förskolor där respondenterna arbetar valdes ut efter tidigare personlig 
kännedom. Utifrån detta skrevs ett missivbrev (se bilaga 2) och kontakt togs via telefon med 
de båda förskolorna före utlämnandet av missivbreven. I breven gjordes en förfrågan om 
möjligheten att förskolorna kunde utse tre respondenter vardera. Vid besöket och 
överlämnandet av breven informerades om syftet med examensarbetet, samt delgavs de 
forskningsetiska principerna, bland annat förskollärarnas rätt till frivilligt deltagande samt att 
deras namn skulle komma att fingeras i studien. Detta för att förskollärarna skulle känna sig 
trygga med sitt deltagande inför och under intervjuerna. Vid besöket bestämdes också tid och 
plats för intervjuerna. I början av arbetet låg fokus främst på att intervjua förskollärare från 
samma avdelning. Detta har inte gått att genomföra eftersom det inte har funnits tre utbildade 
förskollärare på samma avdelning. På grund av att den ena tänkta förskolan fick förhinder och 
inte kunde delta, fick kontakt snabbt tas med en ny förskola som vi även den hade personlig 
kännedom om. En av oss gjorde då ett besök och överlämnade vårt missivbrev. Valet blev 
tillslut att intervjua tre förskollärare som personalgruppen själva utsett från två olika 
avdelningar på varje förskola. Inför intervjuerna skrevs intervjufrågor (se bilaga 1) som 
skickades via mail för godkännande av vår handledare. Efter klartecken från vår handledare 
delgav vi intervjufrågorna till två andra utbildade förskollärare för att få deras synpunkter 
samt kontrollera frågornas hållbarhet. Den tekniska utrustningen i form av mp3-spelare samt 
digital videokamera (med endast ljudupptagning) testades också. Uppdelningen av 
intervjuerna har gått till så att en av oss har gjort fyra intervjuer med förskollärare från de 
båda förskolorna. Den andre av oss har intervjuat de resterande två respondenterna på Vågens 
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förskola. Varje intervju tog 20 till 30 minuter och spelades in via ljudupptagning samt 
kompletterades med anteckningar. 

5.3. Urvalsgrupp 

I studien ingår sex förskollärare från två förskolor som ligger i en kommun i södra Sverige. 
Förskolan Vågen ligger på landet och har två småbarnsavdelningar med barn 1 till 3 år samt 
två syskonavdelningar med barn mellan 3och 5 år. Förskolan Stenen ligger i centralorten och 
består av två småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1 till 3 år samt tre syskonavdelningar 
där barnen är mellan 3 och 5 år. På Vågen arbetar Lennartsson som har varit förskollärare i 
nio år, Torsson som varit förskollärare i 21 år, samt Karlsson som har varit förskollärare i åtta
år. På förskolan Stenen arbetar Runesson som varit förskollärare i drygt två år, Viktorsson 
som varit förskollärare i 24 år, samt Svensson som arbetat som förskollärare i 28 år. I studien 
tilldelas respondenterna efternamn istället för förnamn då det finns en man bland de 
intervjuade förskollärarna. Detta eftersom hans identitet inte bör röjas och eftersom fokus inte 
vilar på något genusperspektiv i denna studie.

5.4. Etiska principer

Inför varje ny forskning finns det etiska principer att rätta sig efter för att respondenten inte 
ska lida några men av undersökningen (Kvale, 1997). Enligt Vetenskapsrådet (2002) har 
intervjuare fyra huvudkrav att rätta sig efter och detta gäller all forskning. De fyra 
huvudkraven informerades respondenterna om i samband med överlämnandet av 
missivbreven. Informationskravet innebär att man som forskare är skyldig att informera 
berörda om forskningens syfte. Inför intervjuerna fick varje förskollärare ge sitt samtycke till 
intervjun samt den ljudupptagning som planerades, detta enligt samtyckeskravet. För att inte 
förskolornas eller deltagarnas identitet skulle röjas gavs de fingerade namn i studien enligt 
konfidentialitetskravet. Eftersom en av de sex deltagarna var man och resten kvinnor togs
hänsyn till detta genom att benämna respondenterna med efternamn. Det insamlade materialet 
kommer endast att användas i forskningssyfte vilket nyttjandekravet beskriver, även detta fick 
respondenterna information om. 

5.5. Studiens giltighet och trovärdighet

Kihlström (2006) skriver att validitet beskriver en studies giltighet och innebär att man i en
undersökning ska hålla sig till ämnet och inte gå utanför sitt forskningssyfte. Författaren 
skriver att det finns olika tillvägagångssätt som forskaren kan ta hänsyn till under studien för 
att öka giltigheten. Man kan till exempel låta en person med vetenskapliga kunskaper på 
området ge sitt utlåtande om studien. Detta har i vårt fall gjorts genom handledning från 
högskolan under arbetets gång. Kihlström (2006) belyser även samtidig validitet som innebär 
att i förväg utföra provintervjuer på en grupp som liknar den undersökningsgrupp man valt för 
sin studie. På så sätt elimineras de risker som annars kan uppstå vid det verkliga 
undersökningstillfället. Före intervjutillfällena visades frågorna upp för två verksamma 
förskollärare för att höra deras åsikter och på så sätt få en ökad giltighet i studien med frågor 
som besvarar vårt syfte. Intervjuerna har genomförts med förskollärare eftersom de har 
kunskaper inom området och då kan ge tillförlitliga svar för studien. Studien har även lästs 
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igenom av personer som inte har kunskaper inom området för att se att alla oavsett 
förkunskaper kan ta del av resultatet och se relevansen av det som framkommit. Enligt Thurén 
(2004) finns det förutom validitet ytterligare ett begrepp som kan öka kvaliteten på studien, 
nämligen reliabilitet som avser hur trovärdigt resultatet upplevs vara av läsaren. Eftersom 
personlig kännedom finns kring de förskolor denna studie utgår ifrån stärks dess trovärdighet. 
Kilhström (2006) menar att trovärdigheten ytterligare stärks genom ljudupptagning vid 
intervjuer. Detta har infriats genom ljudupptagning vid samtliga intervjuer i studien för att i 
efterhand kunna lyssna vid ett flertal tillfällen och ordagrant skriva ner intervjusvaren. På så 
sätt minskar risken att det insamlade materialet misstolkas.

5.6. Bearbetning/analys

Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbete med 
barns språkutveckling genom skapandeprocessen bild, samt om de under sin 
förskollärarutbildning fått kunskaper om integrering av bild i språkutvecklingsarbete med 
barn. De insamlade intervjuerna har lyssnats igenom och transkriberats var för sig. Genom 
hela studien har det sociokulturella tänkande legat som en röd tråd. Kvale (1997) beskriver 
tillvägagångssätt för tillämpning vid analys av intervju där först en sammanställning av
intervjuerna görs för att sedan hitta kategorier och till sist analysera insamlad data. Det första 
vi gjorde var att renskriva intervjuerna ordagrant var för sig för att senare läsa igenom dem 
tillsammans. Vid genomläsningen av intervjuerna upptäcktes att Vygotskijs fyra 
aktivitetskategorier passade som utgångspunkt vid uppdelningen av insamlad data. Varje 
intervju delades då in efter det sociala, det medierade, det situerade samt det kreativa. Detta 
gjordes med hjälp av överstrykningspennor i olika färger där varje färg symboliserade en av 
aktivitetskategorierna. Därefter har varje kategori sammanställts var för sig, där vi sedan har 
hittat likheter i intervjusvaren. Dessa likheter har sammanställts till underordnade kategorier 
som skrivits ihop till en sammanhängande text med ”styrkande” citat.  

6. Resultat

Nedan presenteras resultaten av de sex intervjuerna med förskollärarna genom en 
sammanställning efter Vygotskijs fyra aktivitetskategorier. Vi kommer att använda de fyra 
aktivitetskategorierna det sociala, det medierade, det situerade och det kreativa som rubriker 
och kortfattat beskriva var och en av dem. Vid analysen av intervjuerna upptäckte vi att flera 
av respondenternas svar kunde passa under mer än en rubrik och har därför upprepat vissa av 
respondenternas svar under fler än en kategori.

6.1. Det sociala

Den första av Vygotskijs aktivitetskategorier vi använde oss av är det sociala och handlar om 
hur vi i möten med andra människor bygger upp våra individuella kunskaper. Omgivningen 
spelar en stor roll för hur människan tänker och handlar. Genom dessa möten med andra får vi 
den kunskap som gör att vi senare på egen hand kan utföra olika handlingar (Strandberg 
2006). I de svar vi fick av respondenterna framgår det att de flesta förskollärarna föredrar att 
låta barn arbeta tillsammans i mindre grupper med bild där samtal mellan barn och vuxna 
kunde ske naturligt.
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6.1.1. Det viktiga samtalet

I intervjusvaren märker vi att respondenterna lägger stor vikt vid och poängterar det viktiga 
samtalet vid flera tillfällen. De menar att man som pedagog ständigt ska samtala med barn
kring de bilder barn gör och övriga bilder i förskolans miljö, de nämner även att man inte ska 
använda för lite ord. Flera av respondenterna påpekar betydelsen av ett stort ordförråd för 
barns utvecklande av sitt språk. De anser att vardagliga situationer som tillexempel mat eller 
på och avklädning är ypperliga tillfällen för samtal. Flera av respondenterna anser att 
bildskapande där barn målar eller ritar till exempelvis en saga ger upphov till dialoger där 
barn får uttrycka sina tankar och fantasier kring sina bilder. Även vuxnas samtal sinsemellan 
anses vara språkutvecklande för barnen enligt våra respondenter.

Att man inte pratar för lite heller utan att man tillexempel vid maten eller när 
man går ut och klär på sig, pratar mycket med dem helt enkelt. (Karlsson)

Ja positivt med just bildutveckling och språkutveckling är att man jobbar i 
mindre grupper med barnen där man har en chans att få igång samtal mellan 
barnen som inte annars hade pratat med varandra. (Lennartsson)

Vissa av respondenterna anser att den fria leken ger många tillfällen till samtal mellan barnen. 
Några av dem menar även att genom att sitta i mindre grupper med en skapande bildaktivitet 
blir barn mer delaktiga i samtalet kring bilden samtidigt som de lär av varandra. Detta främjar
även de barn som annars inte samtalar så mycket med varandra.

Jag tänker mycket på att barnen lär av varandra också och att man kan ha det 
i åtanke. (Runesson)

Flera av våra respondenter pratar om att barn utvecklar sitt språk i det gemensamma 
skapandet då de behöver samtala och kommunicera med varandra. 

6.1.2. Samarbete med hemmet

Flera av de förskollärare vi intervjuat nämner vikten av att ha ett bra samarbete med hemmet 
för att få föräldrarna delaktiga i barns utveckling och förskolans arbete. Några av 
respondenterna nämner att de använder sig av olika verktyg som foton, bilder och dagböcker. 
Någon respondent berättar om en dagbok som barn med jämna mellanrum får ta med sig hem. 

På vår avdelning får de med sig Kråkan som är kompis med Mamma Mu 
över helgen. De får ta med en bok över helgen och föräldrarna får hjälpa de 
att skriva och ta med tillbaka på måndag. Då i skogen läser vi upp det, ett sätt 
att återberätta genom att skriva. Om barnen som inte vill eller vågar berätta 
för gruppen kan utrycka sig genom boken och en länk till familjen. De ser 
vad vi arbetar med och det är på ett lekfullt sätt. Får barnen delaktiga fast de 
inte kan läsa och skriva.(Lennartsson)

svårt att svara på men de visar ju sina teckningar för föräldrarna och visar 
vad de har gjort, man pratar med barnen om vad de gjort och annat skapande 
som de gör man diskuterar vad de ritat och diskuterar bilden. (Svensson)

Genom denna dagbok ser föräldrar förskolans arbetssätt och barn får upp ögonen för det 
talade och skrivna språket i en social miljö. Flera av respondenterna tar upp att barns 
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dokumenterade bilder används som en social länk mellan förskola, barn och föräldrar. Genom 
bilderna kan barn och föräldrar få igång samtal som kan gynna barns språkutveckling.

6.1.3. Förskollärarnas syn på sin yrkeskompetens och intressestimulans i 
verksamheten

De flesta av respondenterna gick sin utbildning för ganska många år sedan och kan inte dra 
sig till minnes att de haft något specifikt lärande kring språkutveckling genom bildskapande. 
Flera av respondenterna nämner att de har fått ny kunskap utanför utbildningen genom 
föreläsningar och i arbetslivet tillsammans med kollegor.

Man kan säga att det finns en kunskap här som vi använder oss av. Det blir ju 
ungefär som… ja, jag tycker att man kan se det som att ett litet barn som 
kommer in i förskoleverksamheten är nästan som en lärling ungefär, han 
tittar på de äldre och hur man gör så lär man sig rutiner, ungefär samma är 
det om man kommer som ny som vuxen. Man kan ju inte prägla det helt själv 
med bara sina egna intressen och kunskaper utan man tar ju lite den praktiken 
som finns. (Runesson)

Att man måste vara laddad själv, ungefär som när man läser en saga så måste 
man gå in för det för att få med dem. (Runesson)

Respondenterna framhäver att det viktigaste i olika bildaktiviteter är att skapande ska vara 
roligt för barn. En av respondenterna menar att det beror mycket på förskollärares eget 
intresse för bildskapande när det gäller i hur stor utsträckning bruket av dessa aktiviteter
förekommer på avdelningen. Några menade att förskollärares roller är viktig för att kunna 
fånga barns intresse för aktiviteten. Att göra barn delaktiga och att man som pedagog ska 
kunna anpassa sig till barns nivå är även det saker som beskrivs.

6.2. Det medierade

Den andra av Vygotskijs aktivitetskategorier som vi använder som analysverktyg är det 
medierade. Denna aktivitets kategori handlar om att vi använder olika redskap för att på så 
sätt förstå omvärlden. Vi måste ha de synliga verktygen som finns överallt omkring oss för att 
kunna skapa inre tankeprocesser. Denna tankeprocess hjälper oss i sin tur att förstå vår 
upplevelse om världen vi lever i (Strandberg 2006). De förskollärare vi intervjuat pratar en hel 
del om sin egen roll som förskollärare, barns språk och reflekterande kring sitt bildskapande 
samt dokumentation.  

6.2.1. Förskollärarens pedagogiska roll

Respondenterna anser att deras egen roll är otroligt viktig för barn. De stöttar de barn som 
behöver hjälp, samt uppmuntrar och lyfter fram barn när de märker att intresse finns för språk 
i situationer med bildskapande. Flera av respondenterna beskriver hur de tillsammans med 
barn skriver berättelser till bilder barn själva ritar. Detta förklarar flera av respondenterna är
ett viktigt led i att göra barn medvetna om skriftspråket och dess kommunikativa roll. En av 
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respondenterna menar att mycket av aktiviteterna på en förskoleavdelning speglas av 
förskollärares eget personliga intresse och deras kunskap kring bild. 

Att man uppmuntrar det barnen lägger märke till eller att man själv är aktiv.
(Lennartsson)

Och på något sätt så tänker man då att, ja på något sätt kanske man kan knuffa det 
här barnet lite ytterligare eftersom man har fått det intresserat. (Runesson)

En av respondenterna menar att eftersom man kan påverka barn genom sitt eget engagemang 
ska man därför ständigt tänka på hur man själv agerar i olika situationer tillsammans med 
barn. Det gäller att vara medveten om sin roll menar respondenten.

6.2.2. Barns samtal och reflektion kring sina bilder

Alla våra respondenter beskriver hur de använder sig av sagor och berättelser i sitt arbete med 
barns språk. De menar att sagorna öppnar upp för samtal där barn är tvungna att tänka till och 
sätta ord på det de tänker. Två av respondenterna anser att man alltid ska ställa frågor kring 
barns bilder och inte bara säga att bilden är fin. Utan man ska gå ett steg längre menar de, 
barns berättande och förskollärares intresse ska då leda till att barn utökar sitt ordförråd enligt 
de två respondenterna.

Det är lättare för barnen att berätta när de har bilden framför sig. Vi här 
pratar en hel del om vad man kan utveckla i bilden eller i sitt skapande, att 
man kan gå vidare i den bilden man har eller så. (Karlsson)

nej, inte mer än att vi vet att bilderna är viktiga för småbarn, faktiskt 
viktigare ju mindre de är, att de tittar på bilderna och att de fångar intresset, 
därigenom lär de ju sig nya begrepp, färger och former, ja. (Svensson)

En av respondenterna anser att riktigt små barn har stort utbyte av bilder då de ännu inte har
något riktigt talspråk. Det kan vara digitala foton de tagit under en promenad, till exempel på 
en traktor. När en sådan bild placeras i barns höjd på avdelningen, skapas samtalstillfällen 
som kanske annars inte blivit av menar respondenten.

6.2.3. Dokumentation som redskap

Portfolioarbete är gemensamt för alla våra respondenter. Samtliga dokumenterar barns bilder, 
och några av respondenterna nämner även att de samlar foton av barn i portfolios. Genom 
portfolioarbetet vill pedagogerna synliggöra barns positiva utveckling inom bildskapande på 
ett konkret sätt. Flera av respondenterna berättar att barn ofta spontant tittar i sina portfolios
och att det alltid är mycket uppskattat av både föräldrar och barn att ha dem med vid 
utvecklingssamtal. Ett annat sätt att synliggöra barns skapande är att hänga upp barns bilder i 
tamburen, vilket en av respondenterna anser vara ett första steg i dokumentationen innan man 
slutligen sätter in bilderna i portfolion. En av respondenterna nämner att man även använder
sig av barnintervjuer, videoinspelningar och individuell utvecklingsplan som dokumentation. 

Sedan använder vi också bilder på så vis att vi tar bilder på olika händelser 
och man sätter bilder på låg höjd så att de kan titta på dem och sedan prata 
om dem (Svensson)
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När vi tillexempel har avdelningsmöten då diskuterar vi ju vad vi ska 
utveckla eller pröva.  Man pratar ju hela tiden om att de barnen nappade på 
det, eller att vi ska pröva att göra si eller så istället. Man diskuterar ju vad 
som funkar och inte. (Runesson)

Utvärdering av den pedagogiska verksamheten sker hos alla respondenter och då är det 
samtalet mellan förskollärare som är det grundläggande redskapet. Syftet med utvärderingen 
är enligt respondenterna att försöka synliggöra det positiva i arbetet med barns 
språkutveckling och samtidigt förändra det som är mindre positivt.

6.3. Det situerade

Den tredje av Vygotskijs aktivitetskategorier är det situerade. Det situerade lärandet innebär 
att man lär bäst i den för ändamålet rätta miljön. Som förskollärare innebär detta enligt 
författaren att man ständigt är medveten om var man befinner sig i olika lärsituationer 
tillsammans med barn (Strandberg, 2006). En respondent beskriver hur de under temaarbete 
kring en årstid vid flera tillfällen plockar pinnar i skogen. Dessa pinnar tas med tillbaka till 
förskolan och används till olika bildaktiviteter, genom detta menar respondenten att man vill 
ge barn en ökad förståelse för sammanhang. 

6.3.1. Det lustfyllda lärandet 

Förskolans miljö ska vara lustfylld, en aspekt samtliga respondenterna ser som en 
förutsättning för barns språklärande. De vill själva i sitt agerande gentemot barn göra de flesta 
lärande situationer lustfyllda. Att leka med språket och att använda sig utav rim och ramsor är 
något alla respondenterna belyser i sina svar. Ofta framhålls även aktiviteter som sagoritande 
och högläsning som lustfyllda av respondenterna. Flera av dem betonar även leken som en 
viktig del i lärandet. De menar att det ska vara lekfullt i de flesta skapande lärsituationer och 
ger exempel på där de leker med musik genom rytmikövningar och klapplekar där barnen 
klappar i takt till sina namn, sånger eller ord. 

Att det ska vara kul och att man gör det lite spännande man vill kunna fånga 
dem. (Svensson)

Respondenterna menar att man i leken skapar magiska situationer då det är enklare att fånga 
barns intresse. Även glädje är ett ord som återkommer i de flesta intervjusvaren.   

6.3.2. Planerad och spontan verksamhet

Alla respondenterna beskriver tillfällen där språkövningar och skapande verksamhet är
vuxenstyrda. De vanligaste beskrivningarna handlar om situationer där barn delas in i mindre 
grupper. Grupperna består då utav barn från olika avdelningar eller är sammansatta efter 
ålder. Någon respondent berättar om den torsdagsgrupp de har på förskolan och att barnen just
nu skapar bilder genom att måla självporträtt. Barnen får då sitta framför en spegel och så 
noga som möjligt rita av sig själv. Under denna process sitter en förskollärare med och 
tillsammans diskuterar de vad de ser i spegeln och hur barnen ska kunna avbilda det de ser på 
papperet. Även miljöer utanför förskolan används för att öka barns förståelse för 
sammanhang, några av respondenterna berättar hur de på planerade tider under veckan 
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besöker skogen eller tar promenader i närmiljön. En del respondenter belyser även den 
oplanerade verksamheten, den spontana där de i olika situationer utifrån barns tankar och 
funderingar börjar rimma och ramsa.

och sedan gör vi självporträtt, det gör de största barnen de tittar i spegeln och 
ritar sedan, de ritar var ögonen sitter och så när de tittar i spegeln. (Svensson)

Utöver dessa kortare gruppaktiviteter använder sig samtliga förskolor av tematiskt arbete på 
längre tid, där de utifrån valt ämne arbetar sig vidare tillsammans vuxna och barn. 
Namnlappar på barns platser och ordbilder på väggar och föremål utgör enligt alla intervjuade 
förskollärare en språkutvecklande miljö.

Ja, vi har ju eller jobbar ju med olika teman där har vi ju både ramsor och 
sånger och sen med sagor då, att vi väljer sagor som passar vårt tema.  Och 
sedan att vi utifrån dem gör något skapande och utifrån temat gärna blandar 
det både skapande eller sagor eller att vi går ut i skogen, att man bygger på 
och pratar med barnen om vad de tror och så. Att de får sätta ord på saker 
och så. (Karlsson)

Att man har med det i sin planering och att man själv är medveten om vilken 
typ av språkövning man vill träna med de barnen man har då. Det kan vara 
olika saker inom språket som man tycker att man vill satsa på för just de 
barnen eller ett specifikt barn då. (Lennartsson)

En viktig del i förskollärarnas språkutvecklingsarbete är deras egen planering inför 
övningarna. Förskollärarna vill på bästa sätt bemöta de barn de för stunden har hand om. De 
menar att graden av kvalitet på övningen handlar mycket om deras egen medvetenhet kring
barnen och deras språkliga nivå.

6.3.3. Naturen som inspiration för bilden

Utemiljö och närhet till skog utnyttjas på båda de förskolor vi utgår från. De använder sig där
av pinnar och annat naturmaterial i skapande ändamål. Promenader utanför förskolans gård 
används även till att se föremål i sin rätta miljö för att på så sätt ge barn en förståelse för 
sammanhang. En av respondenterna beskriver hur de under promenader skapar bilder genom 
att fotografera till exempel djur, som barn ser och är intresserad av. Tillbaka på förskolan 
sätter man upp bilderna i barns höjd, där barn fortsätter att studera föremålet eller djuret 
samtidigt som förskollärarna pratar med dem kring bilden. Att använda sig av naturen 
beskrivs som positivt. 

Vi går alltid iväg med barnen på måndagar som vi följer upp på tisdagar med 
skapande verksamhet. Då är tanken att barnen ska ha upplevelsen av naturen 
nära i tiden. Och nära till hands och hittat något som barnen tagit med sig och 
arbetar vidare med. Det kan vara pinnar, mossa och löv. Det är vår inriktning, 
att man visar för barnen att man kan kombinera olika material i naturen som 
är gratis som man sedan kan använda och inte bara köpta. (Lennartsson)

Ett exempel är att gå ut i skogen och plocka pinnar som de sedan skapar bokstavsbilder med. 
Detta är ett sätt för barn att se möjligheter till alternativa material. En av de intervjuade 



24

förskollärarna anser att naturen och dess årstidsväxlingar ger rika möjligheter till inspiration 
för skapande. Just nu utgår ett tema från hösten, de gör bland annat svampar av lera på en av 
förskolorna. En annan infallsvinkel med att använda sig av utemiljön för skapande aktiviteter
är att en av respondenterna ser en fara i utevistelsen då bildskapandet enligt denne kan bli 
åsidosatt. 

Inte så att jag tänker jaa där jobbar vi bildskapande. Vi är ju ute mycket 
också då kanske bildskapandet blir åsidosatt (Torsson)

6.3.4. Språkmiljön

Båda förskolorna använder sig av lappar med ordbilder på väggar och föremål. 
Respondenterna menar att det blir ett sätt att synliggöra språket på och ett sätt för barn att se 
det skrivna språkets kommunikativa funktion. Ännu en funktion med ordbilderna är att barn 
ska lära känna miljön på förskolan och veta var saker och ting ska ligga. Samtliga av de 
intervjuade förskollärarna poängterar vikten av att ständigt prata med barn i alla situationer. I 
vardagen på förskolan utgår samtalet oftast ifrån det man för stunden är sysselsatt med. Det 
kan vara vid på och avklädning eller samtal vid matsituationer. Vissa förskollärare menar att 
det talade språket förmodligen skiljer sig åt beroende på om det är barn med svensk eller 
utländsk bakgrund de talar med. De som inte arbetat med barn med utländsk bakgrund 
förmodar att så är fallet, de som arbetat med utländska barn poängterar vikten av att tala 
långsammare och tydligare med dem. Även en respondent som arbetar med riktigt små barn 
menar att man med små barn måste vara tydligare i sitt talspråk eftersom de ännu inte har 
något utvecklat tal. I samtliga intervjusvar tar förskollärarna upp att bilder spelar en stor roll i 
verksamheterna. De använder sig av språkpåsar med bilder i, affischer, laminerade bilder på 
tillexempel maträtter och frukter. Bilder på barnen finns ibland vid deras platser men främst i 
deras portfoliopärmar. 

Jaa, du jag ska säga att jag har aldrig jobbat med utländska barn alls faktiskt 
sedan jag blev färdig med utbildningen men jag kan tänka mig att det blir en 
viss skillnad just med hur man kanske pratar och så. (Karlsson)

Ja, absolut vi har ju många barn med utländsk bakgrund och har en annan 
praktik som vi använder oss av. Vi är kanske tydligare hur vi pratar med 
barnen. Man kan säga att det finns en kunskap här som vi använder oss av.
(Runesson)

Sedan musiken är ju också ett slags skapande, det har vi mycket, musik. Det 
är väldigt mycket språkligt i det. (Torsson)

Sång är en av de uttrycksformer de använder sig av för att på ett lustfyllt sätt utveckla barns 
ordförråd. Någon menar att det är just variation av estetiska utryck som ger en positiv 
stimulans för barns språk.

6.4. Det kreativa

Den fjärde och sista av Vygotskijs aktivitetskategorier är det kreativa. Strandberg (2006) 
skriver att vi människor måste vara kreativa och omforma den kunskap vi tar in i olika 
relationer och situationer. Författaren menar att positiv utveckling i barns lärande sker då barn
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själva får vara med och påverka. Det kan handla om påverkan kring redskap som ska 
användas, plats och tidpunkt för aktiviteten. Förskollärarna beskriver barns kreativa arbete 
med sagor där de ofta går vidare genom att måla och rita till sagan. Under processens gång 
kommer barns tankar och tolkningar fram vilket enligt förskollärarna är berikande för barns 
fantasi och ordförråd.

6.4.1. Fantasi och kreativitet

Att rita till sagor är ett sätt att arbeta med bilder på genom att barn då får prova sig fram och 
förändra något som egentligen kan ses som avslutat. De flesta respondenterna nämner att de 
efter att läst en saga högt vill fortsätta bearbeta den tillsammans med barnen. En av 
respondenterna menar att man kan arbeta med en saga på olika sätt till exempel genom att 
dramatisera, rita eller måla. Barns teckningar blir egna små sagor efter att de själva har 
berättat kring dem och pedagogerna skrivit ner barnens berättelser.

Ja, jo det tycker jag ju, man pratar ju hela tiden om vad som händer i bilden 
inte bara ”vad fint du målar” utan barnen får berätta lite och man pratar runt 
omkring så att de ökar sitt ordförråd och att de får ett berättande språk då.
(Karlsson)

Barns berättande kring sina bilder med stöd av en vuxen skapar möjligheter för att ge barn ett 
berättande språk. En förskollärare anser att det är viktigt att synliggöra barns berättande 
genom text, dels för att bygga upp barns ordförråd med hjälp av samtalet som skapas och dels 
för att barn ska få känna stolthet över något de gjort. Detta menar förskolläraren stärker barns 
identitet. Några av förskollärarna nämner tematiskt bildarbete då barn får prova på och 
uppleva olika material till exempel lera, målarfärg och naturmaterial. Av materialet skapar de 
sedan bilder och saker som är kopplade till temats innehåll. En respondent nämner att de gör 
svampar av lera utifrån ett hösttema. Respondenten menar att det är viktigt att barn ska få 
sammanhang i det de gör. Majoriteten av förskollärarna nämner musik och sång där barn
fysiskt genom till exempel dans och rytmikövningar får uppleva språket. En förskollärare 
menar att barn behöver få uppleva med alla sinnen och att man ska leda barn genom olika 
uppgifter och hjälpa dem att reflektera och fokusera kring tillexempel en saga eller en bild. En 
respondent menar att detta är en viktig del i yrkesrollen. De anser även att man ska läsa och 
prata mycket tillsammans med barn, uppmuntra dem och själv vara en aktiv ledare som 
utifrån barns tankar leder dem framåt. 

Och sen, jag tänker mycket på att barnen lär av varandra också och att man 
kan ha det i åtanke. (Runesson)

Den är ju jättebetydande, man är ju här för dem, att de ska få tid och att man 
är trygg och har ansvar, eller visar ett ansvar som vuxen. Många har ju inte så 
bra hemförhållanden och de behöver ju det. Så vill man ju att det ska vara 
roligt. (Viktorsson)

Som förskollärare bör inte endast den egna rollen ses som enda alternativ för barns lärande, 
utan hela gruppen och de kunskaper som finns där bör tas tillvara. Barn har mycket att lära av
varandra menar en av respondenterna. En annan respondent har noterat att det märks tydligt 
på en avdelning om någon av förskollärarna har ett specialintresse inom bild, det speglar då 
av sig på de aktiviteter som genomförs tillsammans med barnen. 
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6.5. Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av resultatet av de intervjuer vi utfört, där vi vill göra en 
översikt över hur förskollärarna resonerar kring sitt arbete med barns språkutveckling genom 
arbete med bild. De flesta av respondenterna är eniga om att de själva spelar en stor och viktig 
roll för barns lärande när det gäller språkutveckling genom arbete med olika bilder, men alla 
anser inte att de fått tillräckliga kunskaper kring just kombinationen bild/språk i sin utbildning 
trots att både språk och bilder spelar en viktig roll inom förskolans verksamhet. I de 
intervjusvar vi fått ser vi många tydliga exempel på hur man kan arbeta med språket genom 
bilder och hur barns vardag på förskolan präglas av de förskollärare som arbetar där. Man kan 
också utläsa av respondenternas svar att andra estetiska uttrycksformer stimulerar barns 
språkutveckling, till exempel musik, dans och fri lek. 

6.5.1. Socialt

En viktig del i arbetet på förskolorna var att ständigt samtala med barn och vara tydlig i sitt 
språk. Respondenterna betonade vikten av att samtala i all situationer och inte bara i de styrda 
aktiviteterna. De ansåg att man skulle samtala i situationer som tillexempel vid på och 
avklädning, vid matbordet eller vid sagoläsning och även tänka på hur man pratade vuxna 
emellan. Några av dem menade även att barn tillsammans med andra barn eller förskollärare, i 
aktiviteter där de var tvungna att samarbeta lärde sig mycket när det gällde språket. 
Samarbetsövningar i kombination med arbete med bilder ansåg respondenterna främjade 
barns språk, de arbetade då ofta i mindre grupper och såg därför de barn som annars inte 
syntes eller hördes så mycket. Samtal och reflekterande tillsammans med dessa barn uppstod 
då oftare enligt förskollärarna än om de arbetade med hela barngruppen. Eftersom alla 
förskollärarna var eniga om att det viktigaste av allt var att det skulle vara roligt för barn att 
lära, ansåg de att man skulle vara aktiv själv och anpassa sig till barns nivå. Dagboksskrivning 
ansågs vara ett bra verktyg för barn då det talade och skrivna språket synliggjordes och även 
ett utmärkt redskap med samarbetet med barns föräldrar. Respondenterna nämnde också 
dokumentationens sociala fördelar med bilder som öppnade upp för samtal mellan barn och 
föräldrar. Trots att språk och skapande i form av bild hade stort utrymme på respondenternas 
förskolor ansåg sig de flesta av de intervjuade förskollärarna ha en dålig grund att stå på från 
sina utbildningar. De menade att de flesta kunskaper och de flesta moment de praktiserade
inom språk och bild hade de lärt från kollegor och fortbildning.

6.5.2. Medierat

Ett viktigt redskap för barns lärande på förskolan var förskollärarna själva. Samtliga av de 
intervjuade förskollärarna uppfattade sig själva och sin roll som mycket betydelsefull för barn. 
Deras eget engagemang och intresse spelade ofta en avgörande roll för de aktiviteter som 
utfördes inom verksamheten. Sagoboksläsning var ett ständigt återkommande ämne i våra 
intervjusvar där respondenterna beskrev hur de använde sig av ritande till sagor för att få barn
att reflektera och sätta ord på sina tankar. Tanken var att barn genom reflektion och samtal 
skulle utöka sitt ordförråd. En annan artefakt som användes i bild och språksammanhang var 
digitalkameran, som användes både till att dokumentera föremål och vardagliga händelser. De 
digitala bilderna användes i barns portfoliopärmar där de skapade tillfällen till samtal mellan 
barn och vuxna, bilderna användes även som synlig dokumentation på väggarna på förskolan. 
Att placera bilder i låg höjd, särskilt för de mindre barnen som ännu inte hade något utvecklat 
talspråk, ansåg en av respondenterna vara särskilt viktigt då bilden blev en påminnelse och 
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väckte samtalstillfälle. Andra dokumentationsredskap som nämndes var barnintervjuer, 
videoupptagningar och individuella utvecklingsplaner. En viktig del i förskollärarrollen 
ansågs vara att stötta, hjälpa och uppmuntra barn i deras bildskapande, till exempel att alltid 
gå ett steg längre och ställa frågor när man tittade på barns bilder. De menade att reflektion 
var viktigt för barn och de själva just för att kunna få syn på sitt eget lärande. Respondenterna 
ansåg själva att utvärderingen av aktiviteter var viktig för att utesluta det som fungerat mindre 
bra och utveckla det som fungerat. 

6.5.3. Situerat

Det lustfyllda lärandet kring bild och språk betonades och respondenterna ville själva skapa 
lekfulla och magiska situationer för att fånga barns intresse. De betonade även vikten av att 
leka med språket och få in glädjen i det mesta de gjorde. Här nämndes då till exempel rim och 
ramsor där en del av respondenterna menade att man kunde vara spontan och utgå från det 
barn intresserade sig för. Även den planerade bildverksamheten beskrevs, där det gjordes 
olika gruppindelningar av barn men även arbeten i helgrupp bedrevs kring ett valt tema. För 
att skapa en så god språkmiljö som möjligt för barn, ansåg förskollärarna att deras egen 
medvetenhet och bemötandet av barn var viktig. De ville kunna planera bild och 
språkövningar utifrån barns förutsättningar och intressen. Den konkreta språkmiljön på 
avdelningen utgjordes ofta av bilder och ordbilder på väggarna. Namnlappar och ordbilder 
användes för att visa språkets kommunikativa funktion men att samtala kring bilderna var det 
som respondenterna ansåg vara viktigast. Andra verktyg som användes för att göra 
språkmiljön god var sång, språkpåsar, laminerade bilder och foton på barn. Även utemiljön 
ansågs vara viktig eftersom barn ökade sin förståelse för sammanhang då de fick skapa bilder 
genom att fotografera föremål i sin rätta miljö. Någon respondent menade att 
bildverksamheten kunde komma i skymundan vid för mycket utevistelse medan de flesta av 
de intervjuade förskollärarna menade att utemiljön och naturen gav både material och många 
tillfällen till skapande av bilder. 

6.5.4. Kreativt

Det vi i första hand såg som en röd tråd genom respondenternas svar när det handlade om 
bild, språk och kreativitet var att man tillsammans med barn utgick från en saga som man 
senare ritar bilder till. Man samtalade med barn kring det man läst och lyssnade på barns 
tankar kring sagans bilder och innehåll. Förskollärarna nämnde även tematiskt arbete där barn 
fick prova på olika material och använda olika sinnen när de skapade bilder. Barn fick även 
fysiskt uppleva språkliga aktiviteter genom musik, sång och dans. En respondent påpekade att 
bildaktiviteterna på förskoleavdelningen präglades en hel del av de förskollärare som arbetade
där och deras personliga intressen. Det framkom även i intervjusvaren att barn lärde mycket 
av varandra och att man skulle ta tillvara på de kunskaper som redan fanns i barngruppen.

7. Diskussion

I följande avsnitt redogörs för metoddiskussion, resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser 
och fortsatt forskning. I metoddiskussionen redogörs för vad som har fungerat bra och mindre 
bra under studiens gång. I resultatdiskussionen redogörs, beskrivs och diskuteras det 
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analyserade resultatet med utgångspunkt från respondenternas svar. Det analyserade 
materialet är knutet samman med för studien relevant litteratur från bakgrunden. I avsnittet 
didaktiska konsekvenser beskrivs utifrån egna reflektioner kring intervjusvaren, viktiga 
synpunkter angående arbetet med bild och barns språkutveckling vilka vi anser oss ha 
kommande nytta av i arbetslivet. Avslutningsvis redogörs ett avsnitt med synpunkter kring 
fortsatt forskning i arbetet kring barns språkutveckling genom bild. 

7.1. Metoddiskussion

I studien användes en kvalitativ intervjumetod med mestadels öppna frågor. Kvale (1997) 
skriver att intervjufrågorna ska vara formulerade så att de belyser syftet. Detta har 
eftersträvats genom kontinuerlig kontakt med handledare samt genom att vi före inledandet av 
intervjuerna fått respons från utbildade förskollärare som inte ingått i studien. Med tanke på 
frågornas utformning anser vi att de svar vi fick gav oss en bra utgångspunkt och ett material 
för vår analys. 

Inför studien valde vi att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg. Detta för att minska risken 
för att få uttänkta svar som respondenterna trodde att vi ville höra. I efterhand kan konstateras 
att respondenterna inte verkade ha några invändningar mot att de inte fått se intervjufrågorna i 
förväg. Det var endast vid ett intervjutillfälle som en av oss upplevde att det hade gynnat 
respondenten och de svar som framkom ifall respondenten fått se frågorna tidigare. Den av 
oss som genomförde denna intervju upplevde att respondenten inte direkt uppfattade vårt 
syfte och inte heller var lika insatt i arbete kring språk och bild som övriga respondenter. 
Ytterligare tankar kring utförandet av intervjuerna är att selfreport kunde ha använts, där 
respondenterna hade kunnat skriva sina tankar och svar till oss i förväg vilka också hade 
kunnat ligga till grund för intervjuer. Enligt Davidsson (2006) kan selfreport vara en 
nedskriven text där respondenten har skrivit ner sina tankar kring en viss händelse. Ytterligare 
ett redskap som vi kunde ha använt oss av är observationer för att på så sätt undersöka 
samtalet och samspelet mellan barn och barn men också barn och pedagog vid till exempel 
samtal kring bilder.

En viktig del under hela arbetets gång anser Kihlström (2006) är att tänka på de etiska 
reglerna så att ingen respondents identitet röjs. Detta anser vi har genomsyrat hela studien då 
vi varit aktsamma med insamlat material som endast använts för studiens syfte, samt använt 
fingerade namn på respondenterna. Intervjufrågorna har utformats så att ingen ska känna sig 
utpekad eller kränkt och förskolorna valdes ut efter tidigare personlig kännedom där 
förskollärare från varje förskola själva fick välja ut frivilliga förskollärare inför intervjuerna. 
På så sätt ville vi skapa en atmosfär där förskollärarna kände att de deltog utifrån egen vilja 
och att tidigare kännedom om oss skulle leda till trygghet inför och under intervjuerna.

Datainsamling har skett genom inspelning med teknisk utrustning samt anteckningar för hand. 
Ljudupptagningen av intervjuerna har underlättat sammanställningen av varje intervju 
eftersom svaren då kunnat skrivas ned ordagrant. Detta anser vi ledde till mer tillförlitliga svar 
eftersom respondenternas svar inte lika lätt misstolkas när man både kan lyssna på dem i 
efterhand och gå igenom anteckningarna. I efterhand är vi tacksamma att vi fick möjlighet till 
ljudupptagning eftersom det hade varit svårt att hinna anteckna och lyssna på respondenten 
samtidigt. 
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Det sociokulturella perspektivet med Vygotskij i spetsen har vandrat som en röd tråd genom 
hela studien. Vi ansåg att Vygotskijs fyra aktivitetskategorier lämpade sig vid analysarbetet 
eftersom hans syn på dessa aktiviteter som nödvändiga för lärandet, stämmer väl överrens 
med respondenternas svar kring språkinlärning och barns bilder, då de vägs mot varandra. 
Intervjusvaren bearbetades av oss och delades därefter in i kategorierna socialt, medierat, 
situerat och kreativt.    

I studien valde vi att använda oss av sex respondenter. Vi anser att deras intervjusvar räckte 
för att belysa studiens syfte på ett tillförlitligt sätt. Resultatet hade kunnat visa sig annorlunda 
om vi hade använt oss av fler respondenter, tillförlitligheten hade eventuellt ökat men 
analysen hade då blivit mer omfattande och tagit mer tid, vilket vi inte ansåg oss ha.
Resultatet kunde också ha utvecklats annorlunda om vi intervjuat respondenter utan tidigare
personlig kännedom, eller om vi använt oss av förskolor som till exempel är Reggio Emilia 
inspirerade där pedagogiskt arbete i större utsträckning är inriktat på språk och bild.

7.2. Resultatdiskussion

Nedan bearbetas det analyserade resultatet, där vi genom att redogöra för, beskriva och 
diskutera de svar som framkom under intervjuerna knyter samman de centrala delarna i 
undersökningen. Vi lyfter även den litteratur som varit mest relevant för syftet samt redogör 
för egna åsikter.

7.2.1. Socialt

Utifrån de intervjusvar vi fick, framgick tydligt att samtalet kring bilder ansågs vara 
grundläggande i arbetet med språk på förskolan. Heath och Wolf (2005) menar att man som 
vuxen har en viktig roll för barns språkutveckling då man sitter med barn och tillsammans 
med dem diskuterar det de ritar. I respondenternas svar framgick även att förskollärarna anser 
att man ska samtala med barn i alla sociala situationer och då använda sig av olika bilder vid 
till exempel matsituationer, vid på och avklädning samt vid högläsning. Svensson (2005) 
anser att man ger barn nya ord och begrepp när man läser högt för dem och diskuterar de 
bilder som finns i böckerna. Vi håller med författaren om att man tillsammans med barn har 
ett socialt samspel vid högläsningen och i de samtal som uppkommer efteråt. Vygotskijs teori 
om att man lär i samspel med andra ligger till grund för hela vår studie och stämmer väl 
överens med de svar vi fått från förskollärarna kring barns lärande. Förskollärarna beskriver 
hur barns språkliga lärande utvecklas när barn arbetar med bild i grupp eller i andra 
samarbetsövningar. Förskollärarna menar att barn lär av varandra eftersom vissa barn ligger 
på en högre kunskapsmässig nivå än andra och de barn som annars inte kommer till tals vågar 
prata mer när man arbetar i mindre grupp. Denna reflektion från våra respondenter kan knytas 
samman med Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). I svaren 
från respondenterna framgick att dokumentation och reflektion med bilder som hjälp var 
vanligt förekommande på förskolorna. Enligt den pedagogik som Reggio Emilia står för och 
som mer och mer används på våra kommunala förskolor, ska bilder och språk finnas med i allt 
vardaglig arbete med barn. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att man ska använda barns 
egna bilder i deras lärande tillsammans med andra, för att på så sätt få barn att reflektera kring 
sina egna och andras olika sätt att skapa och tolka bilder. Barns bilder i förskolans tambur är 
enligt de intervjuade förskollärarna även en länk mellan förskolans arbete och barnens 
föräldrar då bilderna skapar tillfällen till samtal mellan barn och föräldrar vilket poängteras i 
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Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet. 1998). I intervjusvaren märkte vi att det 
sociala samspelet inte bara gynnar barn, utan flera av respondenterna menade att de lärde 
mycket konkret av varandra i det dagliga arbetet med bild som grund för barns 
språkutveckling. 

7.2.2. Medierat

I arbetet med språk genom bilder och bildskapande används många olika redskap. Genom de 
intervjusvar vi fick kunde vi urskilja de redskap som förskollärarna ansåg vara de viktigaste. 
Ett av dessa redskap var förskollärarna själva och den roll de spelar för barns lärande. Enligt 
Granberg (2001) ska man som förskollärare ha en positiv syn på och uppmuntra barns 
skapande då man genom det stärker barns självförtroende, sociala kompetens och språk. I 
svaren från respondenterna beskrev flera av dem att man skulle vara aktiv, engagerad och 
intresserad i de samtal som rörde bilder och barns skapande av bilder. Vi är överrens med 
respondenterna om vikten av att vara en bra lyssnare och bemöta barn med nyfikenhet. Detta 
då vi själva uppmärksammat skillnaden mellan engagerade och oengagerade förskollärares 
förmåga att fånga barns intresse vid olika aktiviteter. Något som var återkommande i 
intervjusvaren var vikten av att använda sig av sagor och högläsning, där man efter sagan 
ritade bilder som man samtalade kring. Doveborg och Anstett (2003) menar att barn genom 
att rita egna bilder till en saga synliggör sina känslor och tankar på ett för dem mer 
lättförståeligt plan. Granberg (2006) anser att man genom att använda sig av bilderböcker för 
mindre barn, gör bokens innehåll synlig på ett konkret sätt. Ett exempel på detta är hur en av
våra respondenter beskrev hur små barn hade stor nytta av bilderböcker då de ännu inte hade 
ett välutvecklat verbalt språk. Något som blivit tydligt för oss genom studien är att det överlag 
används mycket bilder på förskolorna och att dessa bilder är användbara redskap i arbetet med 
barns språkutveckling. Respondenterna nämner digitala bilder som används inom många olika 
områden. De digitala bilderna används till exempel vid dokumentation i portfolio och som 
samtalsbilder, en av respondenterna berättade att de under promenader fotograferade sådant 
som väckte barns intresse, dessa bilder sattes sedan upp i barns höjd och blev underlag för 
reflektion och samtal. Gustafsson och Mellgren (2005) beskriver kommunikativa bilder som 
används för att ge information och vara till hjälp. Dessa bilder beskrevs av våra respondenter 
som lappar där en bild eller ett ord visade ett föremåls plats, det kunde även vara ett foto som 
visade ett barns plats vid bordet eller i samlingsringen. Säljö (2000) menar att vi använder oss 
av verktyg för att kunna klara vår vardag och hantera olika situationer som uppkommer 
utifrån det sociokulturella perspektiv som råder. Som vi ser det utifrån vår studie är arbetet 
med bild ett viktigt redskap på förskolan för att ge barn en stabil språklig grund att stå på, men 
även som ett förhållningssätt mot själva bilderna där det är tillåtet att vara kritisk. Nordström 
och Romilson (1970) skriver att barn ska lära sig att ha en kritisk syn till bilder där de genom 
bildanalys ska få en ökad förståelse för bilden och öka sin språkliga förmåga. Respondenterna 
i vår studie nämner att de dokumenterar barns utveckling med hjälp av bilder. Bilden som 
dokumentation kunde enligt respondenterna vara till exempel en av barnet självt ritad bild 
eller ett digitalt foto. Andra redskap som nämndes av de intervjuade förskollärarna var 
barnintervjuer, videoupptagningar, utvärderingar och individuella utvecklingsplaner. 

7.2.3. Situerat

Samtliga av våra respondenter ansåg att den bildliga miljön på avdelningen och 
förskollärarnas förmåga att väcka barns intresse genom bilder var en förutsättning i arbetet 
med barns språkutveckling. Vissa av respondenterna nämner även utemiljön och det viktiga 
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sammanhangen barn bildar sig då de till exempel skapar bilder genom att fotografera föremål 
i sin rätta miljö. En av våra respondenter berättade att de använde sig av naturmaterial, barnen 
fick då själva hjälpa till att hitta material i skogen. Detta anser även vi vara till nytta för barns 
förmåga att förstå var olika material för skapande kommer ifrån. Dysthe (2003) skriver om 
barns lärandemiljö på förskolan som inom denna aktivitetskategori ska vara så lik miljön i 
samhället som möjligt. Tanken är att barn får större kunskaper om de lär i en så autentisk 
miljö som möjligt. Förskolornas bildliga och språkliga miljö beskrevs av våra respondenter 
som rik på bilder. De berättade om affischer på väggar, laminerade bilder både på väggar och 
i språkpåsar, bilderböcker, ordbilder och digitala foton. Syftet med bilderna var enligt de 
flesta respondenterna att få igång samtal där både barn och vuxna skulle engageras. För att 
lärandet genom bilderna skulle bli optimalt användes de i det dagliga arbetet och var 
placerade så att ändamålet med dem framkom på ett tydligt sätt för barnen. Även Gustafsson 
och Mellgren (2005) menar att bilder och foton fyller en viktig kommunikativ funktion och 
hjälper till i det språkliga samspelet mellan barn och vuxna. Vi anser att det är viktigt att 
utforma förskoleavdelningen så att bilder och material för att skapa bilder alltid finns 
lättillgängligt. 

7.2.4 Kreativt

Barns fantiserande utifrån bilderböcker, sagor och högläsning är det som enligt våra 
respondenter oftast låg till grund för ritandet på förskolorna. Doveborg och Anstett (2003) 
menar att när barn får rita till en saga synliggörs deras uppfattning och föreställning om sagan 
och de bilder de ritar får ett känslomässigare utryck. Att rita till sagor är den aktivitet som 
förekommit flest gånger i alla våra respondentssvar och vi anser att barns kreativitet utvecklas 
när de utmanas att tänka i nya banor. Strandberg (2006) talar om barns kreativitet som 
nödvändig för ett utvecklande av lärandet. Författaren menar att när barn omformar sin 
omvärld ger de sig själva nya utmaningar vilket leder till nya kunskaper. Våra respondenter 
beskrev olika kreativa aktiviteter där bild ingick, självporträtt, skapande i lera, skapande med 
återvunnet material, skapande med naturmaterial, samtal kring bilder och digitalt foto var de 
mest omtalade bildaktiviteterna under intervjuerna. Vygotskij (1995) menade att när barn 
skapar och återskapar använder de sin kreativa förmåga och på så sätt utvecklas deras sociala 
anpassning till den värld vi lever i. Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 beskriver just hur 
viktigt det är att verksamheten ska främja leken, kreativiteten, barns intresse för lusten att lära 
och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Utbildningsdepartementet, 1998). 
Flera av de intervjuade förskollärarna betonade vikten av att göra aktiviteterna så roliga som 
möjligt för att locka barns intresse till att vilja fantisera och skapa egna bilder. En annan viktig 
del enligt respondenterna var att samtala kring de bilder som barn ritat eller skapat, eftersom 
även det främjade språket hos barn. Barnes (1994) menar att man som vuxen ska fantisera och 
samtala tillsammans med barn då detta utvecklar deras förmåga att senare kunna skriva och 
tänka mer kreativt. Även vi anser att det är av största vikt att ta till vara på barns kreativitet 
eftersom vi lever i ett samhälle under ständig förvandling. 

7.3. Didaktiska konsekvenser

Som nyblivna förskollärare kommer studien att spela stor roll för oss, eftersom den under 
arbetets gång gett oss nya idéer och tankar kring arbete med barns språkutveckling genom 
bilder och bildskapande. Genom att ha tagit del av skrivet material såsom litteratur och 
avhandlingar samt förskollärarnas tankar kring sina kunskaper och arbetet med barns 
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språkutveckling genom bild på förskolan känner vi oss nu mer rustade att möta barn med rätt 
skapandematerial utifrån deras behov och intressen. Kunskaperna kring bild och språk 
kommer framförallt vara till nytta eftersom språket är en viktig del av barns lärande på 
förskolan samt betydelsefull kunskap i dagens samhälle. Även bilden som uttrycksmedel har 
fått en större betydande roll i barns språkutveckling vilket gör det extra angeläget att som 
blivande pedagoger ha kunskap inom detta område för att kunna ge barn en så bra språklig 
start i deras liv som möjligt. Vi har under vår VFU sett många olika språkliga lärmiljöer men 
inte sett någon som varit ”perfekt”. Självklart har vi efter vår studie fått en massa nya idéer 
och inspiration om hur vi själva vill arbeta när vi är klara med utbildningen. Det vi framförallt 
tagit till oss är att man kan använda bilder i nästan alla sammanhang på förskolan. Vi fastnade 
även för att man kan använda sig av bilderna på flera olika sätt, till exempel prata om dem, 
rita nya bilder utifrån bilder i en saga, ta digitala bilder på det barn är intresserade av och 
använda dem som utgångspunkt för ett tema. Vi vill också att material för bildskapande ska 
finnas tillgängligt i större utsträckning än vad vi erfarit från vår VFU. 

7.4. Fortsatt forskning

I studien har fokus legat på att undersöka, beskriva, tolka och analysera hur förskollärare 
resonerar kring barns lärande i förskolans arbete med språkutveckling genom bildskapande. 
Under studiens gång har vi lagt märke till att det finns väldigt lite forskning gällande 
förskollärares syn på sitt arbete och den kunskap utbildningen gett dem kring språkutveckling 
genom bildskapande. Eftersom bild är ett viktigt verktyg i barns språkutveckling skulle det 
vara intressant om det forskades mer kring detta område. För fortsatt forskning utifrån vårt 
syfte skulle studien kunna utvecklas till att jämföra förskollärares resonemang kring barns 
språkutveckling genom bildskapande i en kommunal respektive en Reggio Emilia inspirerad 
förskola, med förskollärare utbildade inom området. Med en sådan fortsatt forskning kunde 
undersökningen vila på vad som skiljer sig åt respektive vad som har likheter i det didaktiska 
arbetet och om barns språkutveckling gynnas mer av att vistas på en förskola där bilden och 
arbetet med bild får ta en stor plats. I studien skulle ytterligare redskap som till exempel 
Selfreport kunna användas för att på så sätt få ytterligare kunskaper kring hur förskollärare 
resonerar kring barns lärande i förskolans arbete med språkutveckling genom bildskapande. 
Selfreporten möjliggör för utformandet av personliga intervjufrågor till varje respondent som 
på så sätt kunde ge utförligare svar till själva diskussionsdelen. Ytterliggare ett redskap som 
kunde vara intressant för att utveckla studien är observation där man då kunde undersöka 
barns språkutveckling och samspelets betydelse mellan barn och barn och barn och vuxen vid 
till exempel gemensamt studerande av bilder. 
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7.5 Avslutning

Till sist vill vi tilldela alla våra respondenter ett stort tack för att ni delgivit oss era tankar 
kring ert arbete med barns språkutveckling genom bilder och bildskapande. Det har varit 
mycket intressant och framförallt lärorikt att få ta del av dessa. Vi vill också framföra ett stort 
tack till vår handledare Maria Reis som har stöttat oss genom hela arbetets gång. Som 
avslutning vill vi ägna några tankar åt alla fantastiska barn vi mött och kommer att möta, 
genom att citera Loriz Malaguzzis ord och Reggio Emilias filosofi om barn.

Tvärtom det är hundra som finns!

Ett barn är
gjort av hundra

Barnet har
hundra språk
hundra händer
hundra tankar
hundra sätt att tänka
att leka och tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundras att tycka om
hundra lustar

att sjunga och förstå
hundra världar
att uppfinna
hundra världar
att drömma fram

ett barn har
hundra språk
(och därtill hundra
hundra hundra)
men berövas nittionio.
skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.

Man ber barn.
att tänka utan händer
att handla utan huvud
att lyssna men inte tala
att begripa utan glädjen i
att hänföras och överraskas
annat än till påsk och jul

Man ber dem.
att bara upptäcka den värld
som redan finns
och av alla hundra 
berövar man dem nittionio.

Man säger dem:
att leken och arbetet
det verkliga och det inbillade
vetenskapen och fantasin
himlen och jorden
förnuftet och drömmarna
är företeelser
som inte hänger ihop.

Man säger dem
att det finns hundra
Men barnet säger:
tvärtom, det är hundra som finns.

Loris Malaguzzi
(Jonstoij och Tolgraven 2001, s 53)
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Bilaga 1.
Intervjufrågor

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Var och när gick du din utbildning 

3. Fick du under din utbildning någon form av kunskap kring språkutveckling genom 
bildämnet? 

 Kan du ge exempel på en praktisk övning från utbildningen som du 
fortfarande använder dig av?

 Varför använder du dig av den?
 Berätta vidare hur du använder kunskaper från utbildningen på 

förskolan?

4. Kan du se att dina kunskaper är till nytta för barnens språkutveckling?

 Kan du ge exempel där du sett att integreringen med bildskapandet 
bidragit till en positiv språkutveckling hos barn?

 Kan du beskriva hur du anser att ni på din förskola är bra på att 
synliggöra språket i vardagen?

5. Kan du beskriva hur du konkret planerar ett moment där du vill arbeta med språket 
genom bildskapande? 

 Ser du någon skillnad i din planering eller i utförandet av ett 
moment beroende på om det är barn med svensk eller utländsk 
bakgrund som ska delta? 

 Vad anser du vara det viktigaste att tänka på när det handlar om att 
fånga barns intresse vid en språkövning?

 Hur ser du här på din roll som pedagog?

6. Har din förskola några speciella mål när det gäller barns språkutveckling genom 
bildskapande?  

 Hur kan du se att ni i personalgruppen arbetar mot dessa mål? 
 Följer ni upp och diskuterar arbetet ni gör när det gäller 

integreringen mellan språk och bild?
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Bilaga 2.
Missivbrev

Hej !

Vi är två studenter från lärarhögskolan i Borås (Campus Varberg). Vi läser just nu sista 
terminen på vår utbildning och ska snart börja arbeta med vårt examensarbete. Arbetet 
handlar om lärares syn och beskrivning av sitt och förskolans arbete med barns 
språkutveckling, genom skapandeprocessen bild. Vår studie kommer att vila på två delar.  En 
del kommer att ske genom studier av tidigare forskning den andra delen genom intervjuer av 
lärare på förskoleavdelningar. Dessa intervjuer kommer förhoppningsvis att utföras vecka 
fyrtiofem eller eventuellt vecka fyrtiosex.

Vi planerar att intervjua sex lärare inom förskolan. Själva intervjuerna kommer att ta cirka 
trettio minuter och ljudupptagning kommer att ske. Eftersom vi är 
två studenter, kommer arbetet att beröra tre lärare från varje förskola. Vi vore tacksamma om 
ni i personalgruppen kunde diskutera detta och ge förslag på några (förhoppningsvis minst) tre 
möjliga respondenter för våra intervjuer. Vi kommer att höra av oss per telefon inom fyra 
veckor, då vi skulle vilja bestämma närmare tider för intervjuerna. 

För att intervjuerna ska behandlas i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetik kommer vi 
att följa de fyra grundläggande forskningsetiska huvudkraven.

1. Informationskravet: Gäller forskarens skyldighet att informera de berörda 
respondenterna om forskningens syfte.

2. Samtyckeskravet: Att man som deltagare i forskning har rätt att påverka sin egen 
delaktighet och närhelst man vill, avbryta intervjuerna.

3. Konfidentialitetskravet: Innebär att det insamlade materialet kring berörda behandlas 
och bevaras så att personuppgifter inte kan röjas. 

4. Nyttjandekravet: Innebär att det insamlade materialet endast får nyttjas för forskning. 
Allt inspelat material från intervjuer kommer vid arbetets slut att raderas. 

Välkomna att ringa om ni undrar över något. 

Med vänlig hälsning 

Emmelie Georgsson Tel: xxxxxxxxxx
Linda Hedblom Tel: xxxxxxxxxx


