
 
 

 

 

 

Examensarbete i Lärarprogrammet 

vid 

Institutionen för pedagogik - 2010  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bilden som utgångspunkt för det 

sokratiska samtalet  
 

En studie om lärande i förskolan via  

filosofiska samtal och bildtolkning   
Theresia Junesten & Ti Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola, 210 högskolepoäng 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap 

 

Titel:                Bilden som utgångspunkt för det sokratiska samtalet  

- En studie om lärande i förskolan via filosofiska samtal och  

bildtolkning  

 

Engelsk titel:  The picture as starting point in the Socrates discussion  

 - A study about learning in pre-school through philosophical  

 discussions and picture interpretation   

 

Nyckelord:  Sokratiska samtal, filosofi, bildtolkning, Lpfö 98  

 

Författare:  Ti Karlsson & Theresia Junesten  

 

Handledare:  Marianne Strömberg  

 

Examinator: Sonja Kihlström 

 

 

 

Bakgrund 
I studien används sokratiska samtal. Samtalsmetoden bidrar till kritiskt reflekterande och 

intellektuell visdom. Samtalen utgår från en bild. Det ger samtalen karaktären av bildtolk-

ning och bildanalys. Allt detta genomsyras av den filosofiska andan. Den form av lärande  

samtalet bidrar till definieras enligt förskolans läroplan. 

  

Syfte 
Vårt syfte med studien är att lyfta barns utsagor genom sokratiska samtal med bilden som 

utgångspunkt. Metoden används för att främja lärandet i riktning mot förskolans läroplan.  

 

Metod 
Med inspiration utifrån utvecklingsarbete har den kvalitativa metoden fokusgruppssamtal 

nyttjats för att samla in studiens material. Samtalen genomfördes av en samtalsledare som 

ackompanjerats av en bisittare.    

 

Resultat 
Resultatet visar på att med bilden som utgångspunkt i det sokratiska samtalet har det gett 

uppskov till fantasifyllda, berikande och lärorika diskussioner. Ett urval av undersökta kate-

gorier har lyfts där ett mångfald av lärande synliggörs. Kategorierna är kopplade till synen 

på lärande och utveckling enligt läroplanen för förskolan (1998). 
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Inledning 
 

Bildens komplexitet och status i dagens samhälle kan problematiseras i betydelse för hur 

barn och ungdomar rustas för ett medborgarskap där IKT (Information, Kommunikation och 

Teknik) breder ut sig. Skriftspråkets dominans inom skolvärden visar att det oftast är texten 

som dominerar i undervisningen. I traditionella läromedel finns ofta bilden med men har 

sällan någon viktigare roll i undervisningen utan dess betydelse hamnar mest i skymundan 

som någon estetisk utfyllnad i relation till texten.   

 

Om en samhällsmedborgare skall kunna göra betydelsefulla val i vardagen krävs kunskap 

om sin omvärld. För att kunna ifrågasätta omgivningen måste individen känna till hur man 

kritiskt granskar budskap, värderingar och själv göra tolkningar i sin vardag. Förskolans 

styrmedel förespråkar att förskolebarn skall uppfostras efter demokratiska principer. De rät-

tigheter och skyldigheter som följer belyser styrmedlen ytterligare genom att barnen skall 

förberedas för att kunna kritiskt granska information. Vilket är väsentligt för att barnet skall 

kunna göra medvetna val i vardagen men även i bredare samhälleliga handlingar.  Som en 

delaktig god medborgare förväntas man kunna sortera ut det man finner riktigt och beaktan-

svärt ur det mediala bruset. Information världen över sker idag kvickt. Som medveten kos-

mopolit ställs man iför val och ställningstaganden i vardagen som på sikt påverkar omvärl-

den. Att tränas i demokratiska samtalsforum för att verka för en humanitär framtid kan be-

hövas i en värld full av oro.   

 

Studien har begränsats en aning då vi till en början ville se om barnens filosofiska samtal 

utifrån konst visade på önskan hos barnet att utveckla sitt visuellt språk. Där barnens strävan 

till om att vilja  kommunicera genom sina egna verk skulle ökat, efter att de sokratiska sam-

talen genomförts. Istället resulterade studien i ett unik synliggörande av barnens röster där 

deras kompetens genom filosoferande tydligt skildras.  

 

Syfte  

 
Studiens syfte är att tolka innehåll i barnens samtal kring konstbilder genom att föra sokra-

tiska samtal. Bilden nyttjades som underlag för samtalen och fokusen ligger på vad barn 

uttrycker som anknyter till viktiga aspekter ur läroplanen i sin helhet. 

 

Frågeställning 

 

 Vad kommer till uttryck genom de sokratiska samtalen med relevans för barns läran-

de enligt läroplanen  för förskolan 1998? 

 
 

Begreppsdefinition 

Nedan förklaras hur vi ser på begreppen och hur vi använt dem i vår studie för att läsaren 

ska förstå upplägget.  

 

Bild – Begreppet syftar till de bilder som  använts oberoende verkets tekniker, material  och 

tidsepoker. De utvalda bilderna är konst som vi upplever fascinerande.  

 

Samtal – Under studien görs ingen skillnad på begreppen samtal, diskussion och dialog när 

barnens yttringar kopplas till det sokratiska samtalet.  
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Bakgrund 
 

Filosofi 
Filosofisk enligt Svenska Akademins ordbok

1
 definieras med djupsinnighet och filosofi är 

”vetenskapen om grunderna för vetande och tänkande”. Filosofin har sina rötter i det antika 

Grekland och ordet betyder ”kärlek till vishet” (Borresen & Malmhester, 2004 s. 31). Att 

filosofera är en gemensam aktivitet för att söka efter sanningen genom samtal och reflektion. 

”Att filosofera är alltså att undersöka allmänna mänskliga villkor och livets natur på olika 

sätt.” (Borresen & Malmhester 2004, s. 32). Med filosofi kan man leka med tankar och idé-

er. Där låtes fantasin ta plats och utvecklas utan hänsyn till det som förefaller rimligt och 

realistiskt. Genom att filosofera öppnas tankarna upp för olika perspektiv. Filosofi är ett livs-

långt projekt. Ska det fungera behövs egenskaper som att kunna lyssna, kritiskt granska, ge 

grund för sina argument och visa öppenhet (ibid, s. 40). 

 

Dahlin (2004, s. 71) hävdar att fantasi är nödvändig i filosofiska samtal. Vi behöver kunna 

sätta oss in i en tankelek där ”tänk om…” (Dahlin 2004, s. 71) initierar denna tanke. Han 

menar även på att ett visst mått av naivitet underlättar den filosofiska ådran inom oss då vi 

behöver ifrågasätta världen och dess värden utan förutfattade meningar. Som vuxen har man 

indoktrinerats i självklarheter och förlorat naiviteten. På så vis kan vuxna lätt möta fantasi-

fulla filosofiska tankar kring livsfrågor med negativ kritik och skepsis då fantasi inte tas i 

stor beräkning i dagens tekniska samhälle. Vilket försvårar för många vuxna till att filosofe-

ra och möta barnen när de leker med tanken ”tänk om…” (Dahlin 2004, s. 71).  

 

Barn filosoferar utefter egna erfarenheter och tankar kring vardagslivet. Det är där man ska 

fånga upp deras tänkande genom att problematisera, fråga och ifrågasätta för att komma 

närmare sanningen (Borresen, Malmhester 2004, s. 12). När man filosoferar med barn bör 

det ske nära verkligheten (ibid, s. 37). Detta för att barnen ska kunna relatera och se en me-

ning med aktiviteten. Lärdomen som skapas ur ett gemensamt filosoferande är förmodligen 

den viktigaste. Det kan på sikt ge dem insikter och förmågan att se förbi fördomar och dåliga 

överenskommelser i samhället (ibid, s. 37).  

 

Sokratiska samtal 
Gatufilosofen Sokrates (400 f. Vt.) ställde frågor till medborgarna. Det viktiga med samtalen 

var att frågorna som ställdes gav mottagaren frihet att tänka och svara utifrån sig själv istäl-

let från en auktoritet. Vikten lades vid att deltagarna verkligen förstod de begreppen man 

använde sig av i samtalet för att få ett djup i sina tankar och samtal. En förmåga att kunna 

definiera begrepp som vi i vardagsspråket använder oss av såsom kärlek, moral och rättvisa 

etcetera. Vidare i ett sokratiskt samtal i grupp är det viktigt att det vilar på en demokratisk 

grund där alla får säga sitt och ingen bli angripen för sina åsikter. Tanken är att samtalet ska 

väcka fler idéer, insikter och bredda för vidare förståelse(Banek 2009, s. 14). 

 

Pihlgren (2010, s. 28) beskriver det Sokratiska samtalet som en samarbetande gruppdialog 

där både gruppen och individen är vinnare av utbytet sinsemellan. Samtalets karaktär präglas 

av att deltagarna aktivt deltar, problematiserar, analyserar, ifrågasätter. Samtalsdeltagarna 

förväntas även leka med nya tankar och idéer som föds fram genom samtalets gång. Att ut-

föra sokratiska samtal på regelbunden basis leder till utvecklad förmåga till kritiskt tänkan-

de, utvecklade språkfärdigheter, social utveckling och karaktärsutveckling (ibid, 2010, s. 

24). Samtalets stöd kan vara text, film, musik och konst med mera men ska vara valt efter att 

                                                 
1
 http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 
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det kan väcka frågor och funderingar – ett dilemma. Det är viktigt att deltagarna sitter så de 

kan se varandra och antalet deltagare ska inte vara stort (ibid, s. 25). 

 

I samtalet finns det en samtalsledare vars uppgift är att ställa frågor för att leda samtalet vi-

dare. För att barnen ska kunna sätta sig in i olika perspektiv och leka med idéer är det viktigt 

att samtalsledaren undviker att rätta eller styra värderingar som lyfts i samtalet och hålla 

samtalsklimatet fritt och uppmuntrande (ibid, s. 25). Kunskap och utbildning leder till att 

människan blir mer reflekterande och upplyst. Att ställas inför teoretiska dilemman i relation 

med samhällets normer och moral utvecklar förmågan att kritiskt granska och analysera 

handlingar. Vilket är en nödvändighet för demokratins överlevnad i dagens samhälle (ibid, s. 

34).  

 

Sokratiska samtalets metod 
I det sokratiska samtalets fungerande form kommer det att vara liten skillnad mellan delta-

garna och samtalsledaren. Samtalets klimat kommer att genomsyras av övervägningar och 

kritiskt reflekterande tankar kring dilemman, en ömsesidig respekt för att lyssna på de andra 

deltagarna och samarbete. Vidare breddar det sokratiska samtalet för insikter och fördjup-

ningar i olika kunskaper och ämnen (Pihlgren 2010, s. 38). 

 

Arbetsmetoden och samtalsledaren funktion   

Det sokratiska samtalets metod är uppdelat i fyra delar (ibid, ss 50 - 54).  

 Första delen innebär att deltagarna tar del av underlaget för samtalet och förbereder 

sig med egna frågor eller funderingar kring underlaget.  

 Andra delen sätter man upp personliga mål och gruppmål. Det kan exempelvis vara 

att man väljer att lyfta åtminstone en egen fråga i samtalet. Detta skriver man ned på 

papper och behåller för sig själv. Gruppmål sätter samtalsledaren och skriver ned 

men man kan många gånger komma överens med deltagarna om ett gemensamt 

gruppmål. Exempel på ett gruppmål kan vara att ställa frågor till varandra under 

samtalets gång.   

 Tredje delen är seminariet, alltså samtalet. I samtalet finns det tre etapper.  

o Den första är att samtalsledaren ställer en inledande fråga som alla i turord-

ning får svara på efter en stunds fundering. Det läggs tyngd på att alla delta-

gare ska göra sitt bästa i att svara på den inledande fråga för det visa på del-

aktighet och ökar chansen att man är delaktig genom hela samtalet. 

o I andra etappen ska man analysera underlaget. Samtalsledaren är förberedd 

med tolkningsfrågor som är i anknytning till den inledande frågan. Strävan är 

att barnen/eleverna själva direkt tar kommandot för att analysera och tolka 

underlaget.  

o I tredje etappen kopplar man underlaget med egna erfarenheter och materialet 

värderas. Även här förbereder sig samtalsledaren med frågor men oftast har 

värderande frågor och idéer redan lyfts under samtalets gång. 

 I den fjärde delen ska deltagarna utvärdera sina personliga mål samt gruppmål. 

 

Arbetsmetodens delar har till syfte att barnen/elever sätts i ett läge där den psykologiska och 

intellektuella processen samverkar. Processen bidrar till ökad förmåga till kritisk analys och 

förmågan till ställningstagandet inför olika tankar (ibid, s. 54)  

 

Samtalet utgörs av en jämlik karaktär där varken deltagare eller samtalsledare sätter sig i 

position över varandra, varpå alla bör sitta så de kan se varandra. Deltagaren sätts helst i en 

cirkel vid ett bord med stolar där de kan ha underlaget framför sig. Vidare rekommenderas 

det att samtalet hålls i ett rum som är ostört och där enbart deltagaren tar del av det som sägs 
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(ibid, s. 58). Längden på samtalet varierar beroende på ålder men Pihlgren (2010, s. 58) tyd-

liggör att om man har sokratiskt samtal med barn i åldern 4 – 5 år så orkar de sällan längre 

än 20 minuter. Vidare när man har samtal med en yngre barngrupp så ska antalet i barngrup-

pen inte vara alltför stor så max antalet där deltagarna är 4 – 5 år är sex barn om de ska orka 

fokusera sig. Pihlgren påpekar även att samtal med barn i 4 – 5 års åldern behöver mer väg-

ledning av samtalsledaren. 

 

Sokratiska samtal har regler för att samtalet ska fungera och ge resultat i längden. Pihlgren 

(2010, s. 71) anser att dessa regler bör tas upp innan samtalet börjar. För barnen i de yngre 

åldrarna (4 – 5 år) bör man ta det i en förenklad version. I grund handlar det om att lyssna på 

varandra, att man får ändra åsikt under samtalets gång och att det inte finns ett rätt eller fel – 

alltså, att det finns flera åsikter om ett fenomen. Reglerna bidrar det till ett bättre samtals-

klimat som uppmuntrar barn/elever till att lyfta sina frågor och åsikter (ibid, s. 74). Som 

samtalsledare är det viktigt att man kan vara ett föredöme för deltagarna. Åtminstone till en 

början då sokratiska samtal är nytt för deltagarna och därför inte har anpassat sig efter de 

regler och där frågor inte ska besvaras för att blidka samtalsledaren (ibid, s. 76). Pihlgren 

(2010, s. 76) skriver att för de yngre deltagarna, ålder 4 – 5 år, behöver samtalsledaren ta 

större plats för att visa samtalets karaktär och för dem att ta efter i imitationsinlärning.    

 

Filosofen Mortimer J. Adlers (1982 se Pihlgren 2010, s. 38) tre pelare används för att integ-

rera sokratiska samtal i olika ämnen. De tre pelarna står för 1, kunskaper, 2, färdigheter och 

3, utforskande/skapande. Det menas på att första pelaren ger barn/elever fakta och informa-

tion i ett ämne och andra pelaren ger barn och elever färdigheter genom att praktisera det 

teoretiska. Den tredje pelaren ger barn och elever möjligheten genom sokratiska samtal att 

analysera det som inhämtats från pelare 1 och 2. Genom de tre lärande arbetsstegen fördju-

par man barns/elevers förståelse för de olika ämnena (Pihlgren 2010, ss 38 - 43). 

 

Bildtolkning och bildanalys 
Kommunikation enligt Frid (2002, s. 261) är hur en bild fungerar som ett meddelande från 

en sändare till mottagare. Envägskommunikation är en monolog där förslagsvis en bild sän-

der ut ett budskap. När en mottagare tolkar olika tecken måste personen använda sina tidiga-

re erfarenheter för att skapa mening i det den ser. Ett samtal med en annan människa är såle-

des en tvåvägskommunikation där sändaren är beroende av en aktiv mottagare som respon-

derar sändaren (ibid, s. 263).   

 

Frid (2002, s. 292) menar att bildanalys är en form av noggrann tolkning där tecknen tolkas 

ett efter ett. Därefter utökas delarna och byggs samman till flera betydelser. Begreppet bild-

tolkning används istället om man diskuterar innehållet i en bild (ibid. s. 292). Övertron på 

djupsinnigheten som en bild kommunicerar i mötet med betraktaren i jämförelse med vad en 

text kan säga överskattas om inte betraktaren någon gång lärt sig visuell kommunikation 

(ibid. s. 929). Bildens betydelsen när man tolkar tecken i bilder kan delas upp i två betydan-

de delar, varav den ena kallas denotation och är bildens grundbetydelse. Då fokuseras vad 

som framställs på bilden och hur bilden visas. Olika delar i bilder gör att vi associerar till 

liknande saker (julgran och ljusstake förstärker associationerna till julhögtid). De gemen-

samma associationerna som bilden ger till uttryck är den andra delen som kallas konnota-

tion, vilken fokuserar bildens associerande effekt och är den associations bärande delen av 

bildanalysen (ibid, s. 266). Karlsson & Lövgren (2001, s. 43-44) skriver i sin bok Bilder i 

skolan om hur man skildrar en bildanalys där man skiljer på det manifesta och de latenta 

delarna. Det manifesta planet fokuserar bildens uttryck, alltså vad betraktaren urskiljer i bil-

den. Det latenta planet fokuserar betraktarens kulturella erfarenheter och personliga associa-

tiva minnen, alltså det innehållsliga i den diskuterade bilden (ibid, ss 43-44).  
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Vid bildtolkning innebär bildens piktorala betydelse att vi ser symboler där vi redan förstår 

vad de visar. Det finns tre underavdelningar av begreppet symbol. Den första betydelsen av 

symbolen som ett tecken är där alla är överens om dess betydelse (exempelvis ett vägmär-

ke). En ikon är en avbildning av verkligheten och betyder just detsamma som bilden visar 

(exempelvis ett träd är ett träd). Den tredje betydelsen för begreppet är symbolen som index 

vilket innebär att en händelse börjar när ett samband inleds. Det är då vår associationsför-

måga börjar verka. Vad gäller teckensammankopplingar (index) så finns det två olika sam-

mankopplingar nämligen metonym sammankoppling och metaforisk sammankoppling. Den 

såkallade metonyma sammankopplingen innebär att alla tecken får en påföljd som kräver 

noggrannare undersökande då ett tillägg kan berätta något mer (Frid 2002, s. 296). Se exem-

pel nedan gällande hand och vigselring som följer. Metaforisk sammankoppling är istället då 

former eller färger påminner om något annat. Frids (2002, s. 297) exempel på en metaforisk 

sammankoppling där formen av en basfiol kan påminna om en mänsklig kropp. Ett exempel 

på en metonym sammankoppling som visar vid direkt iakttagelse av ett fotografi där en 

människa har utsmetat läppstift genast låter konnotationerna sammankopplas till vilken situ-

ation personen möjligen upplevt (konnotation är gemensamma associationer av symboler). 

Ännu ett exempel är när en hand får en annan betydelse då den bär en ring och ytterligare en 

annan association uppstår om ringen är en stor diamantring. Alltså får indexet betydelse då 

en närliggande tolkning av innehållsliga samband tolkas (Frid 2002, s. 294). Om man istället 

fokuserar färger och formers egna språk så är det den såkallade plastiska betydelsen som 

diskuteras. Begreppen plastisk och piktoral beskrivs på följande vis ”Plastiskt - hur man 

uttrycker det” samt att ”Piktoral - vad man uttrycker” (ibid, s. 295).  

 

Bilders uttryck kan te sig mer eller mindre komplicerat (Frid 2002, s. 272). Bilder som är 

komplicerade sätter igång betraktarens egen fantasi. Där deltagarna under samtalen associe-

rar till bilden upplever var och en av barnen troligen många personliga tolkningar (ibid. s. 

272). Privata associationer som inte kan uppfattas av övriga deltagare är vanligtvis inte det 

ursprungliga syftet som skaparen av verket hade. Alltså inte gemensamma konnotationer 

(ibid. s. 274).  

 

Olika typer av massmediala bilder har olika innebörd. Man skiljer på exempelvis reklambil-

der, nyhetsbilder, underhållningsbilder och propaganda bilder. De olika genrerna kommuni-

cerar olika budskap till konsumenterna av bilden (ibid, s. 284). Hur betraktaren uppfattar ett 

verk och vad skaparens intentioner med verket ursprungligen var ämnat att betyda kan få vitt 

skilda betydelser. Mottagarorienterade bilder riktar sig till en speciell målgrupp, vilket inne-

bär att skaparen har kunskap om hur budskapet bör uppfattas av en bestämd målgrupp. 

Andra verk är sändarorienterade, där fokuseras både mottagarens uppfattning i relation till 

skaparens intentioner (ibid, s. 299). Det visuella språket är fyllt av bildkoder som är dess 

”regler”. Reglerna lär vi oss att tolka genom den kulturella uppfostran vi utsatts för med dess 

minnesbilder och erfarenheter som vi bär med oss (ibid, ss 298-299). Det krävs att barn er-

bjuds tid för skapande arbete samt reflektion över både egna och andras produktion. Samta-

enl möjliggör nya lånade erfarenheter genom kamraters utdelning samt plats för tankemässig 

utvecklig. Vikt läggs också vid samtal och reflektion med läraren (Karlsson & Lövgren 

2001).  

 

Bildtolkning av konstbilder kan vara mer svårtolkade eftersom de ofta uttrycker komplicera-

de känslor. Den sortens bild kan därför kräva intensivare tolkningsförmåga. Betraktarens 

egna intresse för verket blir då av intresse för skaparen (Frid 2002, s. 300). 
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Läroplan för förskolan och förskoleklassen 
Läroplanen (1998) är det styrdokument pedagoger ska förhålla sig till under arbetet i försko-

lan. Styrdokumentet innehåller de uppdrag och strävansmål som de anställda ska följa samt  

uppnå. Det är den första läroplanen förskolan har fått och det innebär att förskolan ingår i 

utbildningssystemet
2
.  

 

Vuxna är förebilder för barn och därför är det av vikt att agera inom demokratins anda och 

gynna barnens hänsyn för de värderingar vi har i samhället. Nyckelord som rättvisa, solidari-

tet och jämställdhet ska prägla verksamheten och arbetslaget ska verka för att barnen appli-

cerar sig den värdegrund samhället agerar utefter (Lpfö 98). Förskolan ska enligt läroplanen 

(1998) vara ett komplement till hemmet och arbetslaget ska agera stöd till familjerna i deras 

fostran för att barn ska utvecklas på deras villkor. Vidare lyfter läroplanen att verksamheten 

ska förbereda barnen till att bli ansvarstagande medborgare. 

 

Då förskolan fått en läroplan finns det fastställda anvisningar som ska uppfyllas. Hur målen 

ska infrias ligger på det professionella arbetslaget som styr över verksamheten
3
.  

 

Förskolans läroplan (1998) innehåller strävansmål som pedagoger ska förankra i verksamhe-

ten. De tar upp de ämnen som ska läggas till grund hos barnen där de ska utveckla och ta till 

sig förmågor för att förbereda dem till medborgare i samhällslivet. Målen formuleras med en 

strävan att barnen ska tillämpa kunnandet i relation till de ämnen som är av vikt i skolan och 

i samhället. Läroplanen lägger i olika avsnitt tyngd på sådant som är viktigt för barnen att 

utveckla och även läggs tyngd på personalens kompetens i rollen som lärare samt deras pe-

dagogiska verksamhet.  Tillämpning av yttre och inre lärdomar för barnen kommer till ut-

tryck genom strävansmålen. En yttre aspekt är öppenhet och respekt för andra individer med 

olika bakgrunder, kulturer, djur- och naturvård. Inre aspekter är vad barnen ska lära sig när 

det gäller ens egen förmåga såsom kunskap om matematik, empati, motorik och språk. Ar-

betslagen har i uppgift att levandegöra de strävansmål som finns i förskolans läroplan (1998) 

och se till att barnen tillämpar sig olika estetiska uttrycksformer, reflekterar och granskar 

information. Vidare nämns även utveckling av förståelse för människors rättigheter och det 

ansvar som kommer med det samt att pedagogerna arbetar för att barnen formas som öppen-

sinniga individer som kan samspela i grupp (Lpfö 98).  

 

Lärande  

Människan behöver ha en aning om vad det är som den ska lära. Sedan lär människan sig bit 

efter bit för att försöka skapa någon form av sammanhang i situationen. Kunskap om ett 

område kan finnas men det kan tillägga övriga delar av vetande kring utgångspunkten. Sett 

utifrån kan det uppfattas som ett fel uppstått. Egentligen är det endast den lärandes otillräck-

lighet i relation till dennes ursprungliga intention (Marton & Both 2000, ss 9-10).  

 

Människor är olika varandra och hur de lär på bästa sker på olika vis. Lärandet har grund-

läggande normer som strävar mot vad som anses värt att lära sig (ibid, ss 15-16). Lärande 

inom behaviorismen härrör till idén om klassisk betingning som leder människan till kun-

skap. Där styr de reflexer som betingats via något stimuli som bidragit till en reaktion. Den 

formen av lärande använder sig av bestraffning och belöning vilket kan tyckas vara en be-

gränsad del av lärande. Lärande ur konstruktivistiskt perspektiv anses uppstå i förhållandet 

till världen utanför genom samspel med omvärlden (ackommodation) men också omgiv-

ningens anpassbarhet för människan (assimilation). Den lärandeprocessen förespråkar kun-

                                                 
2
 Regeringens förord för Läroplanen 1998 

     http://www.skolverket.se 
3
 Regeringens förord för Läroplanen 1998 
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skapens olika utvecklingsstadier. För konstruktivisterna handlar de yttre gesterna om att 

förklara det inre psykiska tänkandet (ibid, ss 19-22). Kunskap och lärande ur den mer socio-

kulturella aspekten fokuserar det inre medvetandet å ena sidan och det yttre som den sam-

hälleliga meningen å den andra. Människor erfar sin omvärld på olika sätt. Människan bär 

med sig tidigare erfarenheter och möter ständigt nya situationer. Individens varierande in-

tressen och hur de tolkar företeelser då de möter nya situationer de hamnar i växlar beroende 

på vem man är (ibid, s.159). Förståelsen för helhetens meningsfullhet får betydelse för att 

människan ska vilja lära sig någonting. Sammanhanget i situationen måste delges en mening 

eller i alla fall en aning om någon form av förståelse för innebörden i situationen. Vill man 

till exempel lära sig skriva så kan man det. Men vet om man inte vet vad man använder 

skriften till sänks motivationen till varför man överhuvudtaget ska skriva. Vilket resulterar i, 

om där inte finns någon förståelse alls blir det svårt att finna lust till att motivera sig för var-

för man ska behöva skriva (ibid, s. 181). 

 

Ett betänkande angående hur människan skiljer sig från djuren är att människorna undervisar 

sina barn. Då påstås djurens lärande vara härmning av tidigare beteende medan människans 

lärande är en form av strävan mot att klara av att bryta och förändra rådande förväntningar 

samt kommande situationer (ibid, s. 231). Att djuren är begränsade till att härma och efter-

likna lyfter även Bråten (1998, s. 44). Relevans och variation är två hörnstenar av lärandets 

atmosfär. Att ha ett syfte är relevant för att lärande ska ske då det bidrar till framåtskridande 

i lärandeprocessen. Variation är en ingrediens för att göra lärandet spännande för den som 

lär då den kan koppla ihop den nya och spännande delen till sin erfarenhets helhet. (Marton 

& Both 2000, ss 230-236). Då lärande beskrivs i termer av yt- och djupinriktning innebär det 

att djupinriktat lärande fokuserar ett gedignare återberättande och en utökad förståelse. Lika-

så kan djupinriktat lärande göra att den som försöker lära tar sig tid till att stanna upp och 

reflektera kring det som lästs. Det nyintagna kopplas till det tidigare erfarandet och därige-

nom söka en helhet av tidigare delar. Till skillnad från det ytinriktade lärandet som tenderar 

att handla om just den situationen som uppstår här och nu, som därför egentligen inte ger en 

koppling till fördel för människan (ibid, ss 216-217).  

 

Begreppet ”scaffolds” kan översätts till ”stöttor” (Säljö 2000, s.123). Det innebär att peda-

gogerna bör inta rollen som stöttepelare för att föra den lärandes redan uppnådda kompetens 

vidare. Där blir pedagogen som ett form av stöd i utvecklingszonen för att hjälpa barnet nå 

sin framtida kompens. Där är stöttningen mellan den lärande och mästaren i full gång där 

stöd och förklaringar bör finnas tillhands för den lärande. Den aktuella utvecklingsnivån är 

det som barnet självt kan lära sig. Den närmaste utvecklingsnivån är då barnet genom sam-

arbete med någon som har högre kompetens lär något och erfar lärdomen som därav  kan bli 

del av barnets aktuella utvecklingsnivå (Dale 1998, ss 42-43). Lärandet bör därför fokusera 

det som befinner sig utöver det barnet bemästrar det som kan läras genom att närma sig nya 

aspekter och använda tidigare erfarenheter för att bygga ut kunskapen.  

 

Tänkandets utveckling beskriver Vygotskij (1978 se Dale 1998, s. 34) förkovras på den so-

ciala nivån i en samspelssituation och därefter pågår en kreativt individualiseringsprocess till 

den individuella nivå.  Det sociala mötet med omvärlden kräver att barnet gör kreativa tolk-

ningar för att kunna utveckla sitt tänkande. Tänkandet utvecklas ständigt då det utsätts för 

nya sociala krav och miljöers utformning. Barn bör ställas inför uppdrag som innefattar nya 

begrepp för att problematik ska utforskas (Dale 1998, ss 40-41). Gällande konsten så belyser 

Vygotskij (1971 se Dale 1998, ss 54-55) den estetiska känslan vilket skiljer sig genom att 

känslorna inte behöver ge uttryck i handlingar i omvärlden. Alltså kan konsten träffa vårt 

inre och tända starka känslor. Då kan passionen bryta det inre lugnet och i vissa fall kan ver-

ket förslöa handlingsreaktion eller så får verken oss att handla irrationellt i följd av dessa 

hetsiga känslor (Dale 1998, s. 55). Energi kan göra att hämningar släpps och att man i vissa 
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fall utlåter yttringar mer oväntat. Det är alltså inte så att konsten uttrycker sig praktiskt, men 

den psykiska energin inom oss tenderar att utmana det vi tidigare tänkt. Konsten bidrar såle-

des med möjligheter vilka förädla erfarenheter som skolan går miste om den inte tar konst-

former i aktning (ibid, s. 56). Barnens inre tal säger dem mer än vad de yttre utförandena 

inbegriper. Konsten har en tendens att chockera tidigare tankestrukturer. Intimitet gentemot 

ett konstverk kan uppstå då betraktaren får kämpa mot det med sina egna känslor där konst-

verkets effekt verkar. Konstens uttryck kan ge oss upplevelser långt ifrån det vardagliga 

(ibid, ss 58 -59). 

 

Forskning med anknytning till läroplanen 

Det livslånga lärandet som läroplanen förespråkar beskrivs i former ”utifrån olika aspekter 

såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.” (Lpfö 98, s. 4).  

Begreppen vi lyfter i studien har fördjupats med relevant litteratur vilket presenteras nedan.  

 

I Barnens rätt till respekt lyfter Korczak (2002) humanistisktpedagogiska idéer.  Serien av 

verk kopplas till Barnkonventionen. Skolan blir till ett obligatoriskt intellektuellt arbete för 

barnen. Korzack (2002, s. 52) menar att Genèvekonventionen beblandar begreppen plikt och 

rättighet. Deklarationen beskrivs enligt följande ”Tonen i deklarationen är övertalande, inte 

insisterande. Det är en appell till den goda viljan, en vädjan om förståelse” (ibid,  s. 52). 

Barnuppfostran bör bygga på överenskommelser genom samarbete. Barnen förstår inte reg-

ler och lagar om de inte stött på dem tidigare. I mötet med konstigheter behöver barn vuxna 

som välvilligt kan förklara hur saker är tänkta att fungera. En vuxen kan utnyttja barnens 

okunnighet. De borde ge upplysningar och respektera barnets kunskapssträvan. Även barns 

misslyckanden ska respekteras (ibid, ss 52-55). I pedagogiskt arbete bör pedagogerna ifråga-

sätta och rikta strålkastarna även mot sig själva och tänka över sitt agerande för att granska 

sina brister (ibid, ss 63-65). Det finns tendens att barnen förväntas agera på särskilda sätt 

under särskilda aktiviteter i förskolan (ibid, s. 66). Motiven styr den vuxne och opålitlig fan-

tasi styr barnet menar Korczak (2002, s. 77). Artikel 29 i Konventionen om barns rättigheter 

(2006) uttrycker att barnen genom bedriven utbildning bland annat ska ”utveckla respekt för 

de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter samt för de principer som uppställts i 

Förenta nationernas stadga” (2006, s. 47). Det goda lärandet som efterstävas i pedagogiska 

sammanhang bör utgå från en vänlig atmosfär med respektfullhet och ett förtroendeingivan-

de klimat. Det är vad som föder fram barnens goda sidor. Vuxna vet inte bättre, kan inte 

bättre men de har däremot under längre tid tränat upp sin självkontroll (Korczak 2002, s. 

40). 

 

Förankring av demokratin i förskolans verksamhet kan verka komplext och svårfångat. Di-

mensionen kan i praktiken visa sig i hur pedagogen bemöter barn som människor och inte 

som små varelser. Barnen bör istället mötas med respekt, ges möjligheter till val och dela 

med sig av sina tankar (Åberg & Taguchi 2007).  Pedagogernas uppdrag är att göra demo-

kratin synlig i verksamheten. Den egna förskolelärarrollen bör ifrågasättas samt de möjlig-

heter barnen ges till medbestämmande i den vardagliga praktiken (ibid,  2007, ss 64-66). 

Målen i Läroplanen (1998) strävar mot att alla barn i förskolan skall utveckla förståelse för 

demokratiska värderingar i samhället. Pedagoger ska göra så demokratin synliggörs i bar-

nens vardag för att medvetengöra de demokratiska värderingarna i samhället. Pedagogerna 

ska förbereda barnen som samhällsmedborgare som delaktiga i samarbete för de skyldighe-

ter och rättigheter som förväntas av dem senare i livet (Lpfö 98, s. 9). 

 

Konventionen för barnens rättigheter föreskriver skydd mot diskriminering och verkar för att 

respekt för den enskilde individens rättigheter skall respekteras (2006, s. 7). Barnen har rätt 

att uttrycka sig och uttala sig om sin situation. Vilket medger att barnens röst är av vikt för 

medverkan och påverkan av sin situation (2006, ss 12-13). Artikel 27 beskriver ”konven-
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tionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets 

fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling” (2006, s. 45) Kulturens bety-

delse fokuseras i boken Kulturens asplöv (1998) där den estetiska aspekten av kultur via 

skolpolitiska förfaranden beträffande lärande framförs. Den personliga kulturen nämns som 

viktig för barnens personlighets utveckling och för känslan av gemenskap i barnens liv. Vi-

dare i projektet beskrivs ett utvecklingsarbete där den (väst orienterade) estetiska kulturen  i 

skolsammanhang prioriterats (Hansson & Sommanson 1998, ss 25-27). Under Artikel 2 be-

skrivs barnens eller föräldrars rätt till respekt som rättigheten enligt följande ”nationella, 

etniska eller sociala ursprung.” (Haglund & Persson 2004, s. 41). Artikeln syftar till att be-

tona alla barns rättigheter och att diskriminering av något fall inte får förekomma. Gällande 

olika kulturer i hemmen kan en skillnad problematiseras genom vilka traditioner familjen 

har (ibid, s. 42). Haglund & Persson (2004) problematiserar utdrag från barnkonventionen 

och de ger även förslag på hur man kan arbeta filosofiskt med barn utifrån barnkonventio-

nen.  

 

Illeris (2001) tar i sin bok Lärande upp den komplexitet i vad som är lärande och hur det går 

till. Lärandet framsägs vara ett oerhört komplext fält där lärande beskrivs ur olika perspek-

tiv. Lärostil innebär att alla individer har ett eget sätt att lära och därigenom utvecklar en 

egen lärostil (ibid, s. 216). Dagens skola ska vara ”En skola för alla”. Ändå är det den grupp 

människor vilken redan är utbildad som fortsätter att utbilda sig. Vilket sker medan rest-

grupper i samhällets utbildningssammanhang som redan förefaller opassande i förhållande 

till dess kontext också i fortsättningen reduceras vilket vidare förfaller skevt. En problematik 

som uppstår då nyanlända svenskar integreras i landet och i utbildningssystemen är förstås 

språket som försvårar förståelse och lägger stora krav på att utbildningsinsatser slår väl ut 

(ibid, ss 229-230). Sverige är ett mångkulturellt land och förskolan som en social plattform 

ska bidra till att barnen tar till sig och lever sig in i vad olika kulturer kan bidra med för att 

skapa ett öppet och respektfullt klimat människor emellan (Lpfö 98, s. 5). Vidare ska försko-

lan bidra med en inlevelse i kulturutbudet i samhället och även från den enskilda individen 

(Lpfö 98, s. 10).  

 

Genom tiderna har mannen setts som den rationella tänkaren, fullt mänsklig och kvinnan 

som är den som tänker känslomässigt står utanför rationalitet och därför inte är en fullstän-

dig människa (Paechter 1998, s. 8). Bilden av mannen och kvinnan har vuxit fram och bildat 

samhället som homogent där mannen är subjektet och kvinnan är det som står utanför, hon 

är den andre (Paetcher 1998). Detta har lett till att mannen är överlägsen kvinnan där man 

förväntas att mannen ska leda och kvinnan lyda (ibid, s. 9). Främst rör det sig om den väster-

ländska bilden om hur ett samhälle ska se ut som är en kvarleva från förr där Europas makt-

havare satte standarden för hur människan skulle bete sig och hur sofistikerat ett samhälle 

avsågs att vara. Det var baserat på den vita mannen vilket ledde till att de utanför normen 

sågs ner på som en icke fullständig människa (ibid, ss 5-7). Historiskt sett har kvinnan inte 

blivit utbildad men de gånger det har skett (som på 1800-talet) så var utbildningen främst 

inriktad på hur en kvinna kan bli en bra hemmafru. När en kvinna får låga betyg i en kurs 

där det är överhängande män som studerar lokaliserar man problemet hos kvinnan och inte 

på kursens utformning (ibid, ss. 12-16) 

  
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, s. 4). 

 

Läroplanen lyfter vikten av ett ständigt arbete med jämställdheten och instruerar en strävan 

att barnen i verksamheten ska stärkas i sin förståelse över att alla är lika värda utan hänsyn 

till kön (1998, ss 7-8). 
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Enligt Svenska Akademiens Ordlista betyder empati ”förmåga till inlevelse i andra männi-

skors känslor”. Vidare utvecklar Kinge (1999, s. 50) tolkningen med förmågan att känna in 

och förstå en annans känslomässiga inre. När man har satt sig in i någon annans sinnestäm-

ning för att försöka förstå sker ingen värdering eller bedömning av den andres känslor. Syf-

tet är enbart att söka förståelse bakom en annans emotionella inre. Det resulterar i att man 

även kan leva sig in i någon annans sinnestämning fast man inte håller av personen (ibid, s. 

50). Vidare beskriver Kinge (1999, s. 52) att empatisk förmåga är sammanbundet till en 

själv och reflekterar tillbaka på sin egen förmåga att känna. Det gäller att skilja på sina käns-

lor när man ska förstå en annans så man inte tolkar och överför sitt känslomässiga inre. Då 

blir det att man lägger in en egen tolkning till vad den andre känner istället för att förstå och 

ha en bild av hur det ligger till (ibid, s. 52). Förskolans läroplan (1998, s. 4) lägger ansvar på 

pedagogerna att stärka barnens förmåga till att leva sig in i andra människors levnad. Vidare 

ska verksamheten ”syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utveck-

las, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” 

(Lpfö 98, ss 4-5). Med detta ska arbetslaget främja att diskriminering motverkas oberoende 

av människors livsvillkor och att barnen med det utvecklar förmågan till tolerans och öp-

penhet (Lpfö 98, ss 4-5). Tankar och känslor utmanar kommunikationen barn emellan vilket 

lägger tyngd på arbetslagets stimulering av språkutvecklingen (Lpfö 98, s. 6).   

 

Fridolfsson (2008) beskriver hur det är att lära sig språk. För att kommunikation är språket 

väsentligt. Intresse, tid och kraft lägger barnet på att förstå och göra sig förstådd. Då kan 

man förstå att barn som möter ett nytt språk samtidigt som de lär sitt modersmål möter fler-

språkighet som kräver ytterligare ansträngning. Att lära flera språk samtidigt medför både 

för och nackdelar beroende på olika faktorer. Delvis inverkar barnets ålder, styrkan i det 

första språket samt omgivningens påverkan . Fridolfsson (2008) beskriver vägen till läsandet 

och skrivandet som en demokratisk rättighet. De språkliga grunderna är av stor vikt inför 

barnens kommande läs och skrivutveckling och bör ges möjlighet till att vidareutveckla de 

förmågorna. Alla nyss nämnda sätt att yttra sig beskrivs som en rättighet (ibid, s. 15). För-

skolan har som uppdrag att bidra till att barn utvecklar en grund till språket och stärka mo-

dersmålet. Det formuleras en strävan att arbetslaget ska bidra för utvecklandet till ”ett rikt 

och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar”. 

Arbetslaget ska även bidra till att barn stärker sitt ordförråd, förståelsen för symboler och sitt 

verbala språk (Lpfö 98, s. 10). Då språk och lärande är förenat rekommenderas att olika till-

vägagångssätt används för att bidra till ökad förmåga för språkutvecklingen genom olika 

praktiker och aktiviteter (Lpfö 98, s. 6). 

 

Bergius & Emanuelsson (2008) beskriver hur matematiska redskap och idéer har funnits i 

tusentals år och att människan än idag fortfarande är inspirerade av dess uppkomst och for-

mande genom tiden. Redskapen användes i bland annat handeln och har inneburit en möj-

lighet och förenkling till räkenskaper Matematik är mycket mer än att räkna och inkluderar 

även ”språk, rytm, rörelse och bild” (Bergius & Emanuelsson 2008, s. 2). Att ge språket 

utrymme där matematiska begrepp kan lyftas ger barnen en möjlighet att problematisera och 

pröva nya idéer. Vidare ger det en månsidig bild av matematik vilket även ökar lusten för 

lärandet (ibid, s. 9). Matematik används i vardagen, omedvetet då matematik i flera fall kan 

ha gjort sig ett namn när det kommer till att räkna vilket kan ha lett till en negativ inställning 

till matematiken. Att tillämpa barnen förståelse gör att pedagogerna behöver synliggöra alla 

aspekter inom matematik (Persson & Wiklund 2008, s. 54). Verksamheten har i uppdrag att 

”sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i me-

ningsfulla sammanhang” och ”utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i be-

greppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Lpfö 98, s. 

9). Förskolans pedagoger har som uppgift att stimulera och väcka intresse och nyfikenhet så 

att barnen kan tillämpa sig en insikt för matematik (Lpfö 98, s. 10). 
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Teoretisk ram  
 

För att stödja de lärande teorier vi använder i studien så passar pedagogen och filosofen Lev 

Semjonovitj Vygotskijs teorier utmärkt. Han verkade huvudsakligen som filosof inom ut-

vecklingspsykologi samt pedagogik. Lev Vygotskijs syn på lärande kopplas till kulturell och 

social aktivitet. Läroplanen utgår mycket från det sociokulturella lärandet. Barnen i samtalen 

lär främst av varandra, sina kompetentare kamrater. Att använda bilder som input skapade 

av en människa genom dess fantasi och kreativitet till utvecklande av tankestrukturer finns 

även att finna i Vygotskijs lära.  

 

Vygotskijs teori 
Vygotskij (1930/1995, s. 35)  beskriver att då människan är i total balans med sin omvärld 

finns inget behov att skapa eller ens ha en vilja att utföra någonting. ”Därför grundar sig 

skapandet alltid på en bristande anpassning ur vilken det uppstår ett behov, en strävan, en 

önskning” (Vygotskij 1930/1995, s. 32). Med de skarpsinniga orden ger vi oss in i opportuna 

delar av teorier förespråkade av Lev Semjonovitj Vygotskij. 

 

Vygotskijs (1930/1995) teori anser människan vara en kreativ varelse, även det lilla barnet. 

Den kreativa förmågan är nödvändig för alla människor och det är inte enbart de stora geni-

erna som besitter all kunskap. Hjärnans kombinatoriska förmåga beskrivs för att minnas och 

reproducera företeelser. Ytterligare en förmåga beskrivs som fantasi, vilken gör det möjligt 

för hjärnan att konstruera nya händelser, nykonstruerande aktivitet kallas kreativitet. I var-

dagslivet kan begreppet fantasi anknytas till att något är overkligt. Däremot utgör all kreativ 

aktivitet det möjligt för nyskapande i det kulturella levnadssätt som skapats av människor till 

skillnad från naturen (ibid, ss 13-14).  

 

Barnets erfarenhetsvärld är fortfarande mindre än den vuxnes och har därför inte lika mycket 

erfarenhet med sig för att kunna utveckla liknande kombinatoriska associationer. Därför är 

det viktigt att erbjuda barn möjlighet till att erövra nya erfarenheter för att vidare kunna kon-

struera sin fantasi (ibid, s. 21). Fantasins skapandeprocess är således beroende av hjärnans 

dissocierande process. Vilket innebär att människan kan separera verklighetens samband av 

det som betraktas (ibid, s. 32). I efterhand förenas det tidigare separerade för att bygga upp 

en helhet. Det är den elementära funktionen för människans abstraherande förmåga. Nästa 

del av fasen är förändringsprocessen. Det är processen i hjärnan som omkastar information 

och genom hjärnans nervtråds substans omarbetas de första intrycken av det som är av bety-

dande vikt för människans fantasi. Efter förändringsprocessen följer associationsprocessen. 

Då kombineras bilderna var och en för att skapa den egna bilden. (ibid, ss 32- 35). Till skill-

nad från dagdrömmeriet som bygger på fantasi som stannar kvar inom människan som till-

följd blir en form av viljelöshet vilket leder till ogenomfördhet. Så kan istället den skapande 

fantasin kristalliseras. Vilket betyder att den blir till verklighet. För att det ska inträffa krävs 

tid, möda och möjlighet till att öva den förmågan. Vilket innebär att det inte är resultatet av 

barnets lärandeprocess  som tränas utan det viktiga övandet med den egna fantasin. Barnet 

måste ges möjlighet till egen improviserade aktiviteter för stimulans och utveckling av den 

egna fantasin beskriver Vygotskij (1930/1995, ss 83-84).  

 

Fantasin kan beskrivas ur dess plastiska (yttre) egenskaper där den tar inspiration från den 

omkringliggande omvärlden samt den emotionella (de inre) egenskaper från människan. 

Komplexiteten hos den omliggande miljöns stora påverkan för fantasin kan begränsa eller 

utveckla fantasins utveckling (ibid, s. 36-44). Fantasins nödvändighet för framtidens fram-

skridande i motsats till dess potential att skapa kaos och oordning visar fantasins mörkare 

sida. Fantasis mörka destruktivare sidor kan locka människan längre ifrån verkligheten. 
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Konsekvensen kan istället bli att man insveper sig i jagets värld eller att en person börjar tro 

på sina egna fantasier som sanningar. Barnens mer barnsliga fantasi är då ett barn kan tro 

mer på sin fantasi som den skapar och inte behöver kontrollera den på samma sätt som en 

vuxen (ibid, ss 40-45). Genom en generell slutsats hävdas följande ”..att barnet mer lever i 

en fantasivärld än i en verklig värld” (Vygotskij 1930/1995, s. 40) . Alltså att barnet erfar 

mer av den naiva, overkliga, överdrivna och påhittade fantasin. Då skulle den vuxne ha rika-

re fantasi genom flertalet livserfarenheter då den har mer av tidigare erfarenheter (ibid, s. 

41).  

 

Mediering och artefakter betydelse för lärande 

Säljö (2000) beskriver utförligt mediering och artefakters betydelse för lärande. Lärande 

sker både inom oss och utanför oss själva. I mycket stor utsträckning beskrivs de sociala och 

kulturella relationer är viktiga för människans utveckling och lärande. Relationerna innefat-

tar både fysiska och psykiga artefakter. Artefakterna kan beskrivas som inre, intellektuella 

strategier och yttre, fysiska verktyg skapta av människor för människans tankeverksamhet 

(Säljö 2000, s. 66). 

 

Inom sociokulturell utveckling ses språket som grundläggande faktor för hur vi ser på och 

agerar mot människor i och med vår omvärld. Genom språket kodbenämns saker i omvärl-

den. Ur en sociokulturell bemärkelse medieras (tolkas) omvärlden genom människan. Då 

kommer språk och kommunikation att ses som den centrala betydelsen mellan barnet och 

omvärlden. Där vi redan från födseln tillsammans med vår omgivning skapar förståelse  

(Säljö 2000).  

 

De uttryck som barnet tar till sig försöker det använda för att skapa kontakt med andra.  

Genom kommunikationen sker lärande. Olika kulturella beteenden skiljer sig runt om i värl-

den och därför ter sig lärande olika på olika platser. Var och under vilka omständigheter 

man växer upp har betydelse. Klass, kön och etnicitet påverkar människans förståelse för sin 

plats i sin omvärld (ibid, ss 68-69). Människan har skapat kulturellt betydelsefulla artefakter. 

De yttre faktorerna i samspelssituationer med andra människor samt artefakter bjuder kultu-

ren oss. I de fysiska objekten omkring oss finns tidigare tankeverksamhet så de fysiska arte-

fakterna bör inte ses som döda då de både behöver kreativa karaktärer som tillsammans ska-

par delarna till det fysiska tinget samt en aktiv deltagare som använder artefakterna (ibid, 

s.81). Exempel på fysiska artefakter är exempelvis miniräknaren och teaterkikaren (räknaren 

summerar redan uttänkta komplicerade matematiska strukturer och kikaren hjälper oss att 

se). Artefakterna hjälper oss att komma längre i vår utveckling utan att alla måste kunna 

allting själva. De yttre samverkar alltså med det inre (ibid, ss 75-76).  

 

Mediering innebär att vår kultur, våra intellektuella och fysiska artefakter präglar vårt tän-

kande och vår föreställningsförmåga. Vilket betyder att världen genom kulturen bär på redan 

tolkade tolkningar. Mediering bildligt uttryckt kan beskrivas som att det finns raster mellan 

jaget och världen runtomkring. Rasterna hjälper oss att uppfatta och bilda händelser. Det är 

komplext men utgör en nödvändighet ur sociokulturellt perspektiv då poängen är att verk-

ligheten ska användas för faktiskt konkret handlande (ibid, ss 81-100). På så sätt som en 

fotbollsfantast kan läsa en fotbollsmatch kan inte en ointresserad vän se matchen på samma 

sätt. Visst ser de samma match men novisen kan inte se tekniska termer, strategier och upp-

lever inte en bekant kontext som kännaren av fotbollskonsten. Utifrån Säljös (2000, s. 90) 

exempel om fotboll kan en parallell till hur barn kan antas anta rollen som en kännare eller 

novis inom konstbetraktarens kontext. Till en början lär vi i samspel med andra och genom 

vad deras kultur tillåter (Säljö 2002, s.66). Den främsta intellektuella artefakten är språket. 

Den intellektuella artefakten (språkliga verktyget) medierar alltså verkligheten (ibid, s. 81).  

 



 16 

Det gäller för barnen att kunna nå språkets semiotiska (innebördsskapande) dimension. För 

att göra det behövs nya intellektuella redskap för att befatta sig med begrepp. (ibid, s.91) 

Människan slutar aldrig att utvecklas. Både det språkliga och de fysiska verktygen förändras 

och utvecklas ständigt. Vi lär oss använda nya uppfinningar som är skapade av människan 

och lär oss på så sätt att hantera och utmana tankens redskap (ibid, s.71).  

 

Säljö (2000, s. 83) nämner tre indelningar över språket eftersom det anses vara för filoso-

fiskt och brett för att gå in närmare på. De grunder han nämner är följande ” a) språkets ut-

pekande funktion, b) dess semiotiska (semantiska), c) dess retoriska funktion” Säljö (2000, 

s. 83). Funktion a, kallas ”en indikativ funktion” vilket innebär att man benämner ordet på 

föremål med språket som om man skulle ha pekat på det (ibid, s. 89). Med hjälp av den 

språkliga funktionen kan man peka ut eller uppmärksamma intressanta egenskaper hos ett 

objekt. Till skillnad från ett pekande finger så kan språket beskriva sådant som inte är syn-

ligt. Denna typ av kunskapsbildande kommunikation är dekontexualiserande och möjliggör 

distanstagande. Även viktigt för språket är just den abstrakta beskrivande förmåga eller den 

känsla som vi kan beskriva som sådant vi upplevt men också sådant vi själva inte upplevt. 

Funktion b, den semantiska delen av språket innebär att vi kan beskriva ett och samma ob-

jekt med begrepp oberoende på vilka omständigheter i relation till vad vi vill uttrycka om 

objektet. Orden i dess semantiska funktion får skild betydelse då en person själv uppfattar 

ordet på annat sätt än någon annan eller det större kollektivet, vilket innebär att man med ord 

kan beskriva saker men aldrig helt riktigt dela den exakta uppfattningen med någon annan. 

”Någon form av mediering- representation måste till för att det inre privata ska bli tillgäng-

ligt för någon annan” (ibid, ss 84-87). Vidare förklaras att så kan ske genom exempelvis 

gester, bilder eller mimik. Att lära sig språk är en komplex process där olika funktioner som 

exempelvis ironi, humor och liknelser ingår. Funktion c, den retoriska delen är hur vi männi-

skor strävar efter att bli sociokulturella varelser genom kommunikation. Språket blir viktigt 

för att vi ska kunna interagera (samspela) med varandra. ”Detta är ytterligare ett sätt att för-

söka säga att människor är ideologiska och argumenterande varelser” (Säljö 2000, s. 87-89) 

Här ges således språket betydelse att kunna påverka andra människors uppfattningar. Det 

handlar också om att skapa betydelse och tydlighet för mänskligt agerande inom diverse 

verksamheter (ibid, s. 89).  

 

Till sist lyfts den dubbla aspekten om kunskap i relation till makt och språklig rikedom. Ju 

mer kunskap en människa anser sig ha, desto större klyftor kan denne skapa då personen 

bidrar till en differentierad språkkanon som mer eggar den egna gruppens fallenheter. Det 

kan leda till en känsla av utanförskap för dem som inte har en så pass rik språkvärld (ibid, s. 

103)  

 

De proximala utvecklingszonerna 

Marie Bendroth Karlsson (1998) beskriver Vygotskijs tankar om utveckling och lärande. 

Där beskrivs hur lärande sker genom socialt samspel med andra och sin omvärld. I proces-

sen som uppstår skapas kunskap genom aktiv reflektion. Utveckling och kunskap sker såle-

des inte genom passivt mottagande av överflyttning mellan yttre kunskaper till det inre intel-

lektet. (ibid, ss 36-37)  

 

Inom den sociokulturella teorin ses barnet som en lärling . Lärlingen är en aktiv kunskaps-

sökande deltagare som strävar mot att nå speciella mål (ibid, s. 37). Zonen för den proximala 

utvecklingen får betydelse i samspelet mellan barnet och medaktörer där barnet kan inhämta 

ny kompetens. Då en aktivitet genomförs behöver inte barn och pedagog dela samma upp-

fattning om vad aktiviteten kommer att ge. Barnets intention med en speciell aktivitet kan en 

vuxen aldrig riktigt veta. Båda parter kan ha tolkat situationen medvetet eller omedvetet oli-

ka. Deltagarnivån är den andra nivån av deltagande och inbegriper vikten av processen som 
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aktiv deltagare i samspel. Där ses barnet som en viktig aktör där den befinner sig i den pro-

cessen. Ju mer barnet lär desto mer ansvartagande ges lärlingen (barnet). Ansvaret kan vara 

en form av motivation för att vilja utvecklas. Även vetgirigheten i drivet av att visa upp och 

låtas värderas beskrivs som en ”morot” för lärandet (ibid, ss 37-39). Den tredje nivån är den 

skapande processen. Då hamnar deltagarnas känslointelligens i centrum för hur den kreativa 

processen får möjlighet att äga rum. För att kunna skapa krävs ett tillåtande klimat (ibid, ss 

44- 45).  

 

Sammanfattning 
Barnet ses som lärling inom den sociokulturella teorin där kulturen omger den sociala sfären 

där barnet befinner sig. Där interagerar barnet även med psykiska och fysiska artefakter i sin 

omvärld. Kulturen innefattar regler och styr delar av vårt leverne. Språkets funktioner nämns 

som den viktigaste psykiska artefakten för lärande. Likaså genererar de mänskligt skapade 

fysiska tingen i omgivningen möjligheter till lärande. Hjärnans reproducerande och kombi-

natoriska förmåga ligger till grund för såväl intellektuell och fysisk skapande verksamhet. 

Vilka utgör möjlighet till kommunikation med andra. Barn lär i samspel med andra. Det 

mest givande samspelet sker tillsammans med personer som uppnått högre nivå av kompe-

tens än barnet själv innehar.  
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Metod 
 

Här presenteras tillvägagångssätt samt insamling av material som bidragit till underlag för 

studien. Ytterligare beskrivs val av kvalitativ metod, dess genomförande och analyserings-

arbete. Vidare pressenteras studiens urval av deltagare och val av bilder som utgångspunkt 

för samtalen. Likaså inkluderas en redogörelse för vårt förhållningssätt till de etiska princi-

perna.  

 

Utvecklingsarbete 
Vår studie blev inspirerad av ett utvecklingsarbete. Det innebär att arbetet har drivits som ett 

projekt där fokus har lagts på sokratiska samtal och bildtolkning/analys i strävan att uppfylla 

förskolans läroplans mål. Utvecklingsarbeten kan uppstå av olika anledningar. Ibland leder 

missnöje till att ett utvecklingsarbete startar. Det räcker gott med att en ide eller en strävan 

om att förändra någonting i verksamheten. Vi vill inte förändra verksamheten utan bepröva 

en metod. Studien grundar sig inte i ett problem i den pedagogiska verksamheten utan i prö-

vandet av de sokratiska samtalen i bildtolkningskaraktär med barn i förskolan. Det viktigaste 

med utvecklingsarbetet anser vi vara att det utförs med eftertanke och koppling till forskning 

sprungen ur läroplanens direktiv. Utvecklingsarbetets väsen kan beskrivas som följer. 

 

Kunskapen pedagogerna själva besitter kan användas för att föra skolverksamheten framåt 

(Rönnerman 1998, s. 22). Kunskapen om verksamheten bör ifrågasättas och pedagoger bör 

utföra utvecklingsarbetet på ett genomtänkt sätt. Planeringen av utvecklingsarbetet kan utgå 

från de tre didaktiska frågorna, vad, hur och varför. En systematisk dokumentation är att 

föredra vilka kopplas till forum för samtal. Därefter med fördel kan en sammanfattning pre-

senteras och därefter är ett nätverk till stor nytta då pedagoger själva kan dela med sig av 

erfarenheter till andra verksamma lärare och ge spridning av olika utvecklingsarbeten (ibid, 

ss 22-23). Vikten av att utvecklingsarbeten sprids av någon anser vi vara viktigt då ett gyn-

nande arbetsätt bör granskas och prövas av fler aktörer för att få utbredning på projekt och 

därmed fler åsikter. Utvecklingsarbete har pågått inom skolan länge och ibland finner perso-

nal bra arbetsformer genom dessa (ibid, s. 25-31).   
 

En av aspekterna till varför lärare väljer att arbeta med utvecklingsarbete kan vara att de 

prövar något man önskar få positivt där de inte behöver vara ensamt ansvarig för barnen 

utan kan samarbeta med kollegor. Den andra stora aspekten är att kollegorna ser situationer-

na från olika perspektiv och det är givande att diskutera händelseförloppet (utbyta idéer). 

Den tredje aspekten innefattar insikten av behov till att ta del av ytterligare forskning. Ge-

nom nätverk kan insikter deals och spridas till en form av gemensam kunskap (ibid, s.54-

59). Utvecklingsarbetet sker emellertid inte enbart med pedagoger i den egna barngruppen 

utan ska ses i relation med samhället i stort (ibid, s. 64).  

 

Det skulle förhöja kvaliteten och utmana pedagogerna att sträva efter att finna bättre former 

av det såkallade utvecklingsarbetet. Vår studie syftar till att ta reda på om lärande (enligt 

läroplanen) synliggöras genom sokratiska samtal och vi prövade om samtalen bidrog till att 

lärande uppnåddes. Motivation inför studien grundar sig i att vi vill lyfta fram sokratiska 

samtal och bildtolkning/analys som värdefulla arbetsmetoder i pedagogisk verksamhet.  

 

Fokusgruppsamtal 
Då vi utförde sokratiska samtal använde vi oss av fokusgruppssamtal som kvalitativt  

redskap. Fokusgruppsamtal fokuserar att öka förståelsen av en grupp individers tankar kring 

ett speciellt fenomen. I deltagarnas diskussioner fokuseras samtalens innehåll till skillnad 

från den typ där deltagarnas interaktions mönster granskas (Davidsson 2007, s. 64). Ett fo-
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kusgruppssamtal åskådliggör deltagarnas uppfattningar, ståndpunkter och tankar (ibid. s. 

64).   

 

Fokusgruppssamtalet är av någorlunda ostrukturerad form där moderatorn inleder samtalet 

mellan barnen med ett projektnära ämne samt finns för att lotsa tillbaka samtalet mot projek-

tet. Moderatorn kan även tillföra ytterligare material och aspekter om detta behövs för att 

föra det projektinriktade ämnets karaktär framåt (ibid, s. 65). Vi integrerade fokusgrupps-

samtal med sokratiska samtal. De sokratiska samtalen har regler att gå efter för att föra sam-

talet framåt i en viss anda och är på så vis ett mellanting mellan ostrukturerad och strukture-

rad. Barnen var fria att diskutera fritt men det var under en samtalsledares lotsning till frågor 

om underlaget och utefter barnens tankar och intressen samtalet fördes. Då barnens ord har 

dokumenterats har vi varit noga med de forsknings etiska reglerna.  

 

Etiska regler för forskning  
Forskning är viktigt eftersom den främjar människans livsvillkor. Forskningen strävar även 

till att höja människans medvetenhet när det kommer till fördomar och egna valmöjligheter. 

Vidare leder forskningen till utvecklingen av individen och samhället. Individskyddskravet 

däremot innebär att medborgarens privatliv är skyddat från olovlig exploatering. Därför har 

det formulerats forskningsetiska principer av Vetenskapsrådet (2002). 

 

Det första är Informationskravet. Som forskare har man skyldighet att informera deltagarna 

om forskningens innehåll och deltagarnas roll innan forskningens start. Deltagandet är frivil-

ligt och deltagarna har rätt att avbryta sitt medverkande när de vill. Det andra är Samtyckes-

kravet. Forskaren ska ha deltagarnas samtycke. Är forskningens innehåll av etiskt känslig 

natur samt att deltagarna är yngre än 15 år behövs vårdnadshavarnas samtycke. Vidare inne-

bär det att deltagaren kan avbryta sin medverkan när som helst. Det tredje är Konfidentiali-

tets kravet. I forskningen ska sekretess råda så att det omöjliggör identifiering av deltagarna. 

Det fjärde är Nyttjandekravet som innebär att forskare inte får exploatera. För att uppfylla de 

fyra huvudkraven lämnade vi över ett missivbrev till vårdnadshavarna som informerade dem 

om examensarbetets karaktär och vad vårt syfte var samt en blankett för medgivande. Vidare 

har alla namn avkodats och all ljudupptagning raderats så inget kan härleda till deltagarna. 

Arbetets avsikt används inte till något annat än till forskningens och utbildningens syfte. 

 

Urval av deltagare och bilder 
Vi valde en förskola där vi redan kände till avdelningarna, arbetslaget och barnen. Det inne-

bar en inblick i verksamheten och att personal och barn på förskolan kände oss och vi kunde 

med det skapa en trygg atmosfär i våra sokratiska samtal.  

 

Studien har utförts på en förskola där barn från två olika avdelningar i åldern fyra till fem år 

ingår. I brist på tid med att få in missivbrev av alla vårdnadshavare på avdelningarna valde 

vi att ha en fast barngrupp som skulle delta i de sokratiska samtalen. Gruppen bestod av sex 

barn som deltog i studien. Ett av barnen var fyra år och de andra var fem år. I samråd med 

pedagogerna på avdelningarna och en övervägande diskussion oss emellan gjordes ett val 

vilket baserades på språklig förmåga och social kompetens i gruppsammanhang.  

 

Arnold (2006, s. 44) uttrycker en intressant tanke kring att konst egentligen är en illusion 

framfört av olika handlingar på duk. I arbetet lyfts några olika typer av konst fram. Traditio-

nellt västerländsk konst till mer samtida graffiti har varit underlag till de sokratiska bildsam-

talen. Bilderna har tagits fram genom sökande i konstböcker som tillhandahålls i högskolans 

bildsal samt efter sökningar på internet. Till en början kretsade valen kring traditionellt må-

leri men strax därpå problematiserades syftet kring val av bilder. Vi valde bilder som vi an-
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såg förmedla antingen känslor, någon form av budskap eller dilemman. Slutligen ansåg vi ha 

en någorlunda varierande västorienterad uppsättning bilder. Resultatet blev bland annat tra-

ditionellt måleri, barnboksillustration, graffiti och abstrakt måleri. I det slutliga samtalet där 

alla samtalsbilder satt uppsatta för diskussion sattes de två abstrakta bilderna upp.  

 

De som ingår i studien benämns som både barn och deltagare. Barnen har givits figurerade 

namn. Får vi lov att presentera: Leon, Kaj, Vanessa, Cornelia, Hugo och Marielle. Bilderna 

som barnen mött tillsammans med oss presenterades för barnen enligt följande ordning: Bel-

shazzar's Feast. av Rembrandt Harmenszoon van Rijn (bilaga 1.a), St. Jerome av Miche-

langelo Caravaggio (bilaga 2.a), Illustration av Svein Nyhus (bilaga 3.a), Boy with bear av 

Marianna Gartner (bilaga 4.a), Sårad Ängel (bilaga 5.a), Backflip av Blu (bilaga 6.a) The 

Tragedy av Pablo Picasso (bilaga 7.a) Childrens games av Pieter Bruegel  (bilaga 8.a) Oofe-

lia av Helèn Partos (bilaga 9.a) och den sista bilden även den en abstrakt bild vilken är en 

utvald del av verket – Fönster 1 av Helèn Partos (bilaga 9.b). Valen av bilder utgjordes mes-

tadels i överensstämmelse oss emellan medan någon bilder kompromissades fram. Valet av 

visuellt material valdes efter antagande att barnen inte kände till den aktuella bilden sedan 

tidigare. 

 

Genomförande 
Vi tog kontakt med arbetslag och rektor på utvald förskola där vi frågade om tillstånd till att 

utföra sokratiska samtal med ett fåtal barn. Med samtycke lämnade vi ut missivbrev till 

vårdnadshavarna på en fyra års och en fem års avdelning. Sex stycken barn valdes ut som 

skulle ingå i studien. Barnen samt vårdnadshavarna gav samtycke om barnens deltagande i 

studien.  

 

Samtalen gjordes främst på eftermiddagarna då det inte störde verksamheten med undantag 

då vi även utförde två samtal på förmiddagarna. Barnen fick sitta på stolar runt ett bord och 

en bild satt på en vägg som alla kunde se. Vid två tillfällen tog vi bort stol och bord och satt 

i en ring på golvet för att testa oss fram till en ultimat samtalsposition. Resterande samtal 

satt de på en stol runt ett cirkulärt bord. Undersökningen genomfördes med likvärdig fördel-

ning där samtalsledarollen och bisittaren vid varje nytt samtalstillfälle skiftade. Under de 

sokratiska samtalen var en av oss samtalsledare och den andre bisittare. Bisittarens roll var 

att vid sidan av skriva vad barnen sa och vem som sa vad för att komplettera ljudupptag-

ningen.  
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Barnen samlades (se bild ovan) och i det första stadiet diskuterades regler och förhållnings-

ätt för de sokratiska samtalen. Sedan ställde samtalsledaren en inledande fråga. Barnen 

uppmanades att sitta och fundera ett tag under tystnad, sedan fick de dela med sig av sina 

tankar. Vidare analyserade barnen vad de såg på bilden. Samtalsledarens uppgift var att hålla 

barnens fokus på bilden, fördela talutrymme i samtalen och ställa analys- och värderingsfrå-

gor vid behov för att föra samtalet vidare. Desto mer barnen kände till om samtalets struktur, 

vävde de själva ihop både bildanalys och tolkningsfrågor – alltså barnen kunde växla mellan 

analys och värderingar i anknytning till bilden. Sammanlagt genomfördes nio stycken sam-

tal.  Samtalstiden varierade. Uppskattningsvis tog ett helt samtal mellan 20-35 minuter. Av-

slutningsvis förhörde vi oss om någon deltagare hade något att tillägga. Var deltagarna över-

ens om att så inte var fallet så diskuterades det hur samtalet hade varit, hur vi förhöll oss till 

samtalsreglerna och om det uppkommit något nytt därmed som det behövde ändras på. Bar-

nen tackades då för sin medverkan vid de sokratiska samtalen. Därefter var samtalet slut och 

barnen fick återvända till respektive avdelning. Efter varje samtal påbörjades direkt transkri-

beringen av ljudupptagningen. 

 

Analys och bearbetning 
Efter varje samtal transkriberade vi de ljudupptagna samtalen och skrev ut dem till pappers-

format. Materialet studerade vi noga och färgmarkerade citat efter kategorier som vuxit fram 

genom arbetets gång och som vi känner är väsentliga punkter i läroplanen för förskolan 

(1998). Malmqvist (2007, s. 125) styrker tillvägagångssättet då det strukturerar upp arbetet 

och gör det mer övergripligt. Sedan listade vi valda utdrag och grupperade dem efter bilder-

na som samtalen haft som underlag genom att klippa ut de mest väsentliga citaten och sorte-

ra in dem i kuvert efter bilderna. Resultatet bygger på våra tolkningar av innehållet i barnens 

utsagor i likhet med det Kvale (1997, s. 154) nämner gällande att man ofta kan glömma bort 

det faktum när man letar efter relevant fakta i analysen. Genom att vara medveten om det 

stärker vi tillförlitligheten. Våra valda kategorier är; demokrati, kultur, fantasi, språk, mate-

matik, genus, etik – moral och känslor - empati. 

 

Från en muntlig till en skriftlig diskurs framkommer inte i den personliga interaktionen utan 

texten blir mer en grund för forskning (ibid, ss 153-154). Alla deltagares talspråk i studien 

kvarstår då citaten lyfts fram i resultat för att vi anser det bättre följer barnens intentioner i 

deras utsagor och för fram barnens språkbruk. När barnen avsevärt höjer rösten i samtalen 

har detta symboliserats genom att använda versaler. Vilket kan bidra till möjlighet för andra 

att studera materialet. Samtalen redovisas i förhållande till bilderna och vad vi fann mest 

fascinerande ur utsagorna till varje bild, kopplat till läroplanen för förskolan (1998).  

 

Tillförlitlighet och giltighet 
Kihlström (2007, s. 232) skriver att tillförlitligheten ökar om man spelar in röstmaterial vid 

exempelvis intervjuer. För att öka tillförlitligheten i vårt arbete använde vi oss av en dikta-

fon för att spela in våra sokratiska samtal. Då varje ord barnen yttrade ansågs vara relevant.  

Ytterligare menar Kihlström (2007, s. 231) att tillförlitligheten ökar om man är fler aktörer 

under insamlingen av empirin. Genom att den ena av oss agerade bisittare och den andre 

agerade moderator i ett gruppfokussamtal av sokratiskt samtalskaraktär innebar det att vi 

följaktligen ständigt var minst två personer närvarande utöver barngruppen. Rollerna växla-

des varannan gång. Den ena höll i aktiviteten och den andre skrev barnens kommentarer när 

det blev många röster på en gång för att komplettera ljudupptagningen. Detta för att kunna 

återgå till vad som skrivits ned av bisittaren när det blev otydligt och svårt att höra i ljudupp-

tagningen. Under arbetets gång hade vi en handledare som läste och granskade vår arbete 

vilket är något Kihlström (2007, s. 231) vidare belyser för att öka interbedömarreliabiliteten. 
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Resultat 
 

Studiens syfte har varit att ta reda på vilket innehåll som framkommer ur barnens tolkningar 

i de sokratiska samtalen med bilden som grund. Här presenteras det analyserade materialet 

från de sokratiska bildsamtalen. Empirin lyfter delar av barnens utsagor (för att se fullstän-

diga sammanfattningar av samtalen, se bilagor) där de presenteras efter utvalda kategorier. 

 

Samtalen inleds med barnens reflektioner kring regler från föregående samtal och i de första 

presenteras även regeldiskussionen. Därefter påbörjas samtalet med den inledande frågan 

där i kronologisk ordning som samtalen utfördes var följande; Vad är det som får personer-

na att reagera som de gör? Vem är det där? Vem var döskallen när den levde? Vad är rela-

tionen mellan människan och det vilda djuret? Vad är det pojken som tittar på oss vill säga? 

Om du skulle måla på en vägg för att berätta något för resten av staden, vad skulle du måla 

då och varför? Vad har hänt? Brukar det vara så här mycket människor ute på gården där 

ni bor?  

 

Resultatet bygger på ljudmässiga upptagningar av samtalet som transkriberats. Det omskriv-

na råmaterialet har därefter kategoriserats efter vad som jämsides med transkriberingen upp-

fattades som intressant och relevant ur barns lärande synpunkter i en tabell. Genom att sam-

manföra delar av resultatet i tabellform fann vi det mönster som vi ansåg relevant att göra 

till kategorier. Tabellens delar gjorde översikten överskådliga och hjälpte oss att följa arbetet 

med innehållet till kategorierna. Med förskolans styrmedel i tankarna fastslogs slutligen föl-

jande urval av kategorier: demokrati, kultur, fantasi, språk, matematik, genus, etik - moral 

och empati – känslor.  

 

Resultatet presenteras följaktligen efter ovan nämnda kategorier av det insamlade materialet 

i sammanfattade textdelar. Resterande sammanfattningar av samtalen finns att se i bilagor. I 

de uttagna citaten har vi strävat efter att bibehålla barnens och vårt talspråk för att läsningen 

ska få en mer gedigen förståelse av samtalets karaktär. 

 

Demokrati  
Valmöjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället fokuserats i de texturval som presen-

teras gällande den komplexitet förskolan ska sträva att arbeta mot enligt förskolans demo-

kratiska förhållningsätt. Citaten är hämtade från olika sokratiska samtal där Caravaggios (se 

bilaga 3.a-b), Blu`s (se bilaga 6.a-b), Nyhus (se bilaga 2.a-b), Gartners (se bilaga 4.a-b) och 

Bruegels (se bilaga 8.a-b) bilder var underlag. Vidare hämtas citat från Gallery (se bilaga 

9.a-b och 10) samtalet.  

 

I början av samtalet med Caravaggios bild frågar samtalsledaren om barnen minns reglerna 

som råder i det sokratiska samtalet som alla deltagare ska förhålla sig till. Vanessa svarar Att 

man måste lyssna på varandra och Leon berättar Å inte bryta. Kaj påpekar även att man inte 

får prata för länge för då får inte de andra säga någonting heller. Leon lyfter att man får 

tycka hur man vill och att det inte finns något som är rätt eller fel. 

 

Mot slutet av samtalet gällande Blu`s graffitimålning på en husvägg, frågar samtalsledaren 

om det är något nytt att måla på väggarna eller om man får det, varpå barnen svarar nej. 

Samtalsledaren frågar varför man inte får det. Cornelia svarar att Ja tror, ja har en regel som 

man inte får göra tror ja. Samtalsledaren undrar då om barnen sett bilder på väggar. Mariel-

le svarar att ibland kan man se kärleksbilder. Cornelia uppger att hon sett på TV bilder på 

väggar.  
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Till Nyhus bild börjar barnen problematisera orsaken till varför flickan på bilden är arg och 

de andra figurernas roll i illustrationen. Några av deltagarna beskriver händelsen på bilden 

som att människorna är oroliga för flickan och att figuren som pekar är polis. Vidare lyfter 

de vad som händer med ett barn om man inte har föräldrar. Under följande citat frågar sam-

talsledaren varför de tror att flickan är arg. 

Kaj – För hon vill inte att att hon inte ska ta henne. 

Samtalsledare – Aa är han där för att hämta henne? 

Cornelia - För att hon inte har nån mamma å pappa. 

Vanessa – De ä därför han peka på henne. 

Samtalsledare – Okej. Så polisen ska hämta henne? För att hon inte har en mamma och 

pappa? 

Vanessa – Till barnhemmet. 

Kaj - Precis som Pippi Långstrump. 

Nu initierar Vanessa att polisen skulle ha sagt: 

Vanessa - DU DÄR, DU SKA GÅ TILL BARNHEMMET!   

Samtalsledaren undrar vad flickan mer skulle ha sagt, varvid Vanessa fortsätter: 

Vanessa -  JAG VILL INTE. NEEEEJ JAG VILL INTEEE! 

Avslutar Vanessa och alla skrattar åt den utförda dramatiseringen. Samtalsdeltagarna upp-

märksammar att barn utan föräldrar blir omhändertagna. Vidare beskriver deltagarna  att 

polisen har befogenheter som står över människan i samhället. I samtalet med Bruegels bild 

som underlag uttrycker Vanessa och Kaj att om de var mamma och pappa skulle de göra vad 

som helst. De reflekterade vuxnas befogenheter som står över deras egna i den bemärkelsen 

att de har större friheter till agerande. I Gallery kom poliser upp på tal igen i samband med 

vad föräldrar får och inte får göra. Samtalsledaren återkopplar till tidigare samtal och frågar 

barnen om föräldrar får göra vad som helst varpå alla barnen svarar nej utom Vanessa som 

svarar ja. 

Leon - Näe man får inte slåss barnen. 

Marielle - Näe dom får inte göra vad som helst.  

Vanessa – Joä. 

Leon - Nea. 

Vanessa - Dom får välja kjol om dom vill.    

Marielle - Tillåme killar får ha kjol.  

Vanessa - Å katten får ha kjol. Mjau mjaou… 

Leon ger ett exempel på vad en mamma och pappa inte får göra. Vanessa ger ett exempel på 

vad en mamma och pappa får välja som dem vill och Marielle ger då exempel på vilka fler 

som får ha kjol. Samtalsledaren frågar vad de vuxna får och inte får göra och uppmanar bar-
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nen att ge exempel. Marielle svarar då att mammor och pappor får laga mat och att dem inte 

får slåss. Vanessa insisterar att vuxna får göra vad som helst. Kaj börjar prata om att poliser 

får göra vad som helst men Cornelia håller inte med. Leon hävdar att poliser är snälla mot 

människor och Vanessa trycker vidare att poliser är elaka mot tjuvar. Samtalsledaren frågar 

om poliser är onda eller goda och alla deltagarna verkade överens om att poliser är goda. 

Marielle sa att vakter kan vara både onda och goda. Samtalsdeltagarna ser att det är skillnad 

på vakter och poliser där poliser alltid är goda och vakter kan vara både och. Samtalsledaren 

frågar hur vuxna ska behandla barn varpå Marielle svarar att det är något vi vuxna tänker på. 

Leon säger att barn inte ska tjata på sina föräldrar. Samtalsdeltagarna resonerar om man kan 

köpa barn och hundvalpar. 

 

Till Gartners bild frågar samtalsledaren hur mycket plats djuren får ta i samhället och Mari-

elle svarar jättestor. Men vidare vill de inte att djuren ska finnas i staden för att de river sön-

der saker och ting. Kaj uttrycker att Om alla fortsätter kasta skräp då då lever inte djuren då 

har vi inga djur å människor. Barnen problematiserar djurens närvaro i staden och ned-

skräpning. Samtalsledaren undrar vems naturen är och Hugo svarar djurens och Kaj svarar 

att naturen är människornas.  

 

Under demokrati avsnittet har mänskliga friheter och rättigheter lyfts. Deltagarna i samtalet 

har även lyft  samhälleliga  regleringar och maktfaktorer har problematiserats. De problema-

tiserar även djurens närvaro i naturen kontra staden i relation med människan. 

 

Kultur 
Den humanistiska synvinkeln gällande fenomenet kultur är bred. Valet blev att lyfta fram de 

estetiska och etniska aspekterna som vi kunde anknyta till läroplanen. Komplexiteten i be-

greppet kultur har gjort att det gäller att begränsa den insamlade empirin. Utdrag har tagits 

från de sokratiska samtalen där Caravaggios (se bilaga 3.a-b), Picassos (se bilaga 7.a-b), 

Bruegels (se bilaga 8.a-b) och Rembrandts (se bilaga 1.a-b) bilder är underlag. 

 

I samtalet med Caravaggios bild som underlag hade barnen uppmärksammat att mannen på 

bilden skriver. Leon sa att han skriver med liten penna varpå Kaj replikar Nä han skriver mä 

en fågelfjäder. Jag tror han skriver, skriver med på Nalle puh. Samtalsdeltagarna beskriver 

pennan mannen använder sig av. Kaj gör associationer med Nalle Puh och Marielle berättar 

hur man använder sig av en fjäderpenna. När samtalsledaren frågar om det är en modern 

eller gammal penna svarar flera barn att det är en gammal penna. Kaj förtydligar med att 

moderna pennor inte fanns förr i tiden. I samtalet med Picassos bild tror Marielle att bilden 

utspelar sig på trehudratalet och vidare pratar deltagarna om en fjäderpenna som man dop-

par i bläck för att förstärka att det var en tid för länge sedan. Marielle förklarar Ja tro dom 

hade bläck i en burk den den tiden. Bläck å en fjäder å så doppar dom den i bläcket sen 

skrev dom. Som Emils mamma när hon skriver i dagboken. 

 

Vid upprepade tillfällen under de sokratiska samtalen associerar samtalsdeltagarna kända 

sagofigurer med händelser i bilderna. De figurer som lyfts är Pelle Svanslös, Pippi Lång-

strump, Emil i Lönnebergas mamma samt figurerna Luke Skywalker och Darth Vader från 

Star Wars. Även platser i världen benämns såsom Island, Italien, Finland, Kina samt Indien. 

Övergripande uttryck har varit planeten och jorden. 

 

När barnen analyserar Bruegels bild upptäcker Kaj att det sker något vid ett bord. Barnen 

beskriver att figurerna utför trick på ett bord. De vidareutvecklar det med att figurerna tränar 

inför cirkus och att de går på en träningsskola.  
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I samtalet med Rembrandts bild analyserar samtalsdeltagarns figurerna på bilden. De be-

skriver känslouttryck såsom förvånade, konstiga, fåniga och annorlunda. Barnen anknyter 

figurernas känslouttryck till händelsen (ljuset och handen som uppenbarar sig) och de be-

skriver att kläderna och huvudbonaden är annorlunda. Kaj förklarar hans uppfattning: Jag 

tycker att dom ser ut lite nått lite slags kines. Dom kommer från Indien. Kaj försöker sätta 

ord på de han ser och skildrar det med ursprung än med beskrivande begrepp på deras utse-

ende. Senare i samtalet anser Vanessa att figuren med krona på huvudet inte ser annorlunda 

ut varpå samtalsledaren undrar varför hon ansåg att den figuren var en kung. Leon svarar 

istället Ja , jaa tror att de ä en kung bara för han har en krona. Samtalsledaren uppmärk-

sammar turbanen som kronan sitter på genom att peka på bilden (benämner inte) och påpe-

kar att han har något annat på huvudet också varpå Kaj svarar Aaa det är en sån här, som en 

kines har. Kaj avslutar med att igen trycka på att det som figuren har på huvudet är något 

från en annan kultur alternativt land. Leon identifierar figuren som en kung på grund av att 

han har en krona ovanpå turbanen. 

 

Barns möten med olika kulturer träder fram och diskuteras i de sokratiska samtalen.  

 

Fantasi  
Den imaginära förmågan bidrar till att utveckla individers tänkandeprocesser via fantasirika 

och kreativa inputs från verkligheten. Förmågan att föreställa sig och problematisera påver-

kar individen. Här lyfts några av de textutdrag som valts ur de sokratiska samtalen kopplat 

till fantasikategorin. Utdrag har tagits från samtalen där Picassos (se bilaga 7.a-b), Simberg 

(se bilaga 5.a-b),  Blu`s (se bilaga 6.a-b) och Gallery (se bilaga 9.a, 9.b och 10) samtalet 

bilder är underlag. 
 

Vanessa initierar tankelekens förmåga påpekar att kvinnan på Picassos bild verkar säga nå-

got. Vanessa uttrycker: Varför ska inte bilden prata, eller, om oss? Vidare formulerar hon 

sig om bilden att Han kanske viska åt sig själv å hon pratar om oss. Vanessa problematiserar 

att dem på bilden likaväl kan prata om oss så som vi pratar om dem.  

 

I samtalet med Simbergs bild anser Cornelia att älvan (som de oftast refererar flickan på 

bilden föreställa) ska slängas i djupt vatten av pojkarna. Cornelia förklarar att älvan har 

ögonbindel för att älvan inte ska se vad pojkarna tänker göra. Samtalsledaren undrar om 

pojkarna har tagit beslutet själva varpå hon svarar nej. Kaj tycker att Häxor ä inte bra. Vida-

re menar barnen att pojkarna är häxornas barn då Cornelia tycker A för dom ser onda ut. 

Samtalsledaren undrar vad det är som gör att dem ser onda ut varpå Marielle svarar Ögonen. 

Cornelia vidare utvecklar varför För häxan, häxan har trollat dom till onda fast dom inte ä 

onda. Cornelia har sett i bilden att det i bakgrunden finns en sjö. Hon svarar samtalsledaren 

på dennes frågor med att väva en historia till varför pojkarna ska slänga älvan i vattnet. Häx-

an finns inte med i bilden utan utgör en bakgrund till den handling som Cornelia tolkar i 

bilden. 

 

I samtalet med Blu`s bild anmärker Cornelia att hjärnan är hela kroppen samt att den stora 

varelsen äter upp en liten varelse. Barnen uppger att ögonen är vita för att irisen är uppäten. 

Marielle undrar varför alla människor är nakna och Cornelia påpekar att jätten har ätit upp 

alla kläderna. Samtalsledaren frågar vad figuren består av, då uppstår följande utbyte mellan 

samtalsdeltagarna.  

Marielle - Ja tror de där ä djur. 

Cornelia - Som kan förvandla sig till en människa.  
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Vanessa - Han har bara skelettet å alla vill klättra upp hans skelett. 

Samtalsledare - Mhum.. 

Vanessa - Alla i hela universum. Kommer en liten sån här, då kommer han å bara äter upp 

alla kläder.  

De fortsätter diskutera att jätten äter upp kläder och sin kropp. Vanessa har en utläggning 

om vilka kläder jätten får äta och vilka den får inte äta. Vidare beskriver Vanessa hur hon 

ska bemöta jätte och ge den hennes kläder. 

 

I Gallery samtalet börjar barnen med att identifiera vilka bilder de känner igen. De upptäcker 

då de två nya abstrakta bilderna och analyserar den ena av dem (se bilaga 9.a, 9.b och 10). 

Leon tycker det ser ut som Träd och blommor och Kaj uttrycker att han ser En jätteful 

blomma. När samtalsledaren undrar varför Kaj tycker den är ful svarar han Ja den blöder 

å… Vanessa bryter in med A JÄTTEFUL blomma. Samtalsledaren frågar vad man ser och 

Vanessa svarar Vatten röd. Där. Barnen beskriver vad de ser i den ena abstrakta bilden. Se-

nare i samtalet berättar Leon något om den andra abstrakta bilden (bilaga 9.b) Ja har nåt å 

berätta. Ja tycker den ser ut som eld å aska.  

 

I avsnittet togs inlevelse- och inbillningsförmåga upp som är beskrivande ord för fantasi.     

 

Språk 
För att människan ska lära är språket en oerhört viktig funktion för att kommunikation med 

andra och sig själv ska uppstå. Förskolan arbetar för att stimulera barns språkutveckling, 

vilket innebär att möjligheter för aktiviteter som utmanar språkliga funktioner erbjuds. Ut-

drag har tagits från de sokratiska samtalen där Blu`s (se bilaga 6.a-b), Gartners (se bilaga 

4.a-b) och Gallery (se bilaga 9.a-b och 10) bilder är underlag. 

 

I samtalet med Blu`s bild undrar samtalsledaren varför den lilla figuren är vit. Barnen börjar 

samtala sinsemellan. 

Marielle - Kanske han är gjort av vit choklad.  

Vanessa- Eller gjort av banilj. 

Cornelia - Banilj? 

Samtalsledare – M. 

Cornelia -Vaniiilj. 

Marielle - Han tar nog vanilj i ögon å vit choklad. 

Vanessa - Å sen banilj, banilj å socker å pruchh… 

Marielle - Å sen så vispar vi ihop de å så häller ner det i ögat. Å sen i näsan rinner ner. 

Vanessa - Näsan munnen lalala 

Cornelia uppmärksammar Vanessas uttal på vanilj (banilj) och förtydligar för Vanessa hur 

det ska uttalas. Vanessa uppfattar inte Cornelias försök till tillrättavisning och fortsätter med 

sitt uttal och gör ett sprängljud (pruchh). Senare i samtalet frågar samtalsledaren var bilden 

är målad någonstans varpå Vanessa svarar Där och de Cornelia och Marielle svarar Italien. 
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Senare under samtalet har Cornelia ändrat åsikt om att hon inte har uppgett Italien. Vidare 

påpekar även Cornelia att figuren är målad av människor. 

 

I samtalet med Gartners bild problematiseras djurens närvaro i städer. Kaj berättar att Om 

alla fortsätter kasta skräp då då lever inte djuren då har vi inga djur å människor. Marielle 

replikerar snabbt Människor har vi. Kaj fortsätter: 

Kaj – Nä vi dår. 

Marielle – Va ä dår? 

Kaj – Hah! De betyder dööd. Heh. Dår dör. 

Marielle uppmärksammar ordet dår och förstår inte varpå hon frågar Kaj om ordets inne-

börd. Kaj i sin tur inser [glatt] sin felsägning och rättar sig. Han prövar båda orden genom 

att säga dem högt. Senare i samtalet frågar samtalsledaren om de känner till om några björ-

nar i sagans och filmens värld. Ha, en som heter Kalle som är människa a han har en brun ö 

björn å han ä snäll, berättar Kaj. Cornelia berättar hon också om en Kalle och en björn. 

Cornelia – Ja jag har sett en film. Å så först tog, de va inte blod, alltså ketchup på sig Kal-

le Anka, sen kom Knatte Fnatte å Tjatte å några andra m, så gick dom runt, Kalle kunde 

inte se men sen så vände dom på nånting brunt och sen kom en björn, slickade sig om fo-

ten så skrattade Kalle. 

Cornelia skildrar en företeelse från en episod med en välkänd Anka. Hon återberättar hän-

delseförloppet i avsnittet för de andra barnen. Även i samtalet med Blu`s bild förtäljer hon 

en historia som i det här fallet är påhittat (se bilaga 6.a och 6.b). 

Cornelia - Eh, då, de den har in, själva grunden är att den inte har en kropp. Först biter 

den av doms kläder sen sätter han på den va han vill på sin kropp, han har inga kroppar. 

Att han har inga kroppar, han har bara… att de bara är skinnet. 

Cornelia visar på sitt finger där hon har en hudflaga för att förtydliga. Skildringen är upp-

sprungen av tidigare ämnen i samtalet där barnen uppmärksammade att varelsen är gjord av 

flera små figurer som är nakna och att jätten sitter på en husvägg. 

 

I Gallery samtalet återkopplar en av samtalsledarna med en fråga från samtalet med Picassos 

bild. Samtalsledaren frågar Vanessa angående magin som pojken på bilden skulle använda 

för att få en sommar. Vanessa utvecklar vad hon tänkte genom att berätta att figurerna på 

bilden fryser och då vill pojken kasta magi så det blir sommar och de slipper frysa. Samtals-

ledaren frågar vad magi är. 

Vanessa – Typ som man trollar. Å ja kan säga på engelska magic. 

Leon – Va betyder majik? 

Marille – Mäjik? 

Vanessa – Mägic. 

Hugo – De låter nästan som magi. 

Deltagarna reflekterar kring det engelska ordet och uttalar det. Hugo tycker det låter som på 

svenska. Vanessa fortsätter att testa ordet och säger Min [släkting] heter Maggi då det enligt 

henne är likt ordet magic. 
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Barnen uppmärksammar att språket har regler och kan finna likheter i andra språk med det 

svenska språket. 

 

Matematik 
Ytterligare något som förskolan strävar mot är att göra barn uppmärksammar matematiken i 

vardagen. Det matematiska språkets grunder och förståelsen blir en utmaning för pedago-

gerna att uppmärksamma barnen på. Utdrag har tagits från de sokratiska samtalen där Remb-

randts (se bilaga 1.a-b), Gartners (se bilaga 4.a-b), Caravaggios (se bilaga 3.a-b) och Brue-

gels (se bilaga 8.a-b) bilder är underlag. 

 

I samtalet med Rembrandts bild uppstod en diskussion om hur många kvinnor och män som 

fanns på bilden. Det rådde olika åsikter och barnen beskrev utseendet på figurerna för att 

avgöra könet. Vanessa pekar på bilden på de olika figurerna och vill ha uppmärksamhet för 

att visa de andra, hon säger: Kolla, första, andra, tredje och första andra. Diskussionen leder 

vidare till flest antal i världen mellan kvinnor och män där det råder skilda åsikter. Kaj anser 

att det är flest killar i världen och Marielle menar på att det finns lika många till antalet av 

både kvinnor och män. 

 

Samtalet med Gartners bild tycker sig Kaj att pojken på bilden röker. Samtalsledaren frågar 

Kaj varför han tror att pojken röker och Kaj svarar För att han ä nå en gammalt barn. Sam-

talsledaren frågar vidare hur gammal pojken är och Leon svarar med att pojken är Typ femti. 

Leon försöker åldersbestämma pojken med en siffra som är mer till antalet än sin egen ålder. 

 

Även i samtalet med Caravaggios bild försöker barnen tidsbestämma när mannen på bilden 

lever. Årtal såsom 70-talet, 1900-talet, 1000-talet, 90-talet och 20-talet nämns samt att Kaj 

nämner att mannen lever efter dinosaurietiden. 

 

Samtalsledaren frågar barnen om de ser former i Bruegels bild. Cornelia pekar ut figurer 

som leker med vad hon beskriver som ett hjul. Samtalsledaren frågar vad för form det är och 

hon uppger Rund fiin. Samtalsledaren bekräftar Cornelia med att upprepa med termen cirkel. 

 

Barnen använder matematiska begrepp och tillämpar dem på analysen och tolkningen av 

bilden. Det sker i gemenskap med de andra och de är samspelta. 

 

Genus  
Analys och tolkningar har visat på både åsikter och yttringar av de traditionella syner på 

flickor och pojkars utseenden och intressen. Men också förståelse och acceptans för föränd-

ringar. Avsnittet tar upp delar ur de samtal där det har framhävts tydligt könsmönster och 

könsroller. Utdrag har tagits från de sokratiska samtalen där Rembrandts (se bilaga 1.a-b), 

Gartners (se bilaga 4.a-b) och Bruegels (se bilaga 8.a-b) bilder är underlag. 

 

I samtalet med Rembrandts bild uppstod en diskussion om vilka som var män och kvinnor 

på bilden. Samtalsledaren frågar hur man kan se om det är en kille eller tjej om man inte ser 

ansiktet. Leon svarar med att man ser på de röda kläderna och om de har föremål (pärlor) i 

håret huruvida de är tjejer eller inte. 

 

Vidare i samtalet med Blu`s bild var det Marielle, Cornelia och Vanessa som deltog. Ingen 

av pojkarna var med. När samtalsledaren frågade dem vad de hade velat måla om de fick en 

chans att måla på husväggar. Barnen var överens om att de ville måla hjärtan, stjärnor, roset-

ter och blommor. 

 



 29 

En intressant diskussion mellan deltagarna uppstod i samtalet med Gartners bild. Marielle 

uppmärksammar att pojken på bilden har smuts på klackarna.  

Kaj – Klackskor kan inte killar ha. 

Marielle – Jo 

Kaj – Ne, bara för han har små klackar 

Kaj är snabb på att replikera med att killar inte har klackskor men han anmärker ändå att 

killars skor har mindre klackar än tjejers. Samtalet om klackskor dyker upp igen senare un-

der samtalet. 

Marielle – Ja tycker han har konstiga skor. 

Samtalsledare – Va är de för konstit mä dom? 

Marielle – Han har klackar på dom. 

Samtalsledare – Asså har han de? 

Vanessa – En kille har klackar. 

Samtalsledare – Har ni aldrig sett en kille med klackar förut? 

Kaj – Aa men klackar, killar kan ju inte ha klackaskor. De är bara såna här små klackar 

som bara låter ingenting. 

Kaj imiterar ett lågt och ett högre klackljud för att demonstrera skillnaden mellan klackar 

som killar har och klackaskor som flickor har. Han förklarar även att den klacken som killar 

har på sina skor är så pass små att de skiljer sig från de klackar tjejer har. 

 

I Gallery samtalet i diskuterar deltagarna om föräldrar får göra vad som helst är alla barnen 

förutom Vanessa överens om att föräldrar inte får göra vad som helst. Vanessa förtydligar 

varför föräldrar får göra vad som helst med att ge exemplet med att Dom får välja kjol om 

dom vill. Marielle lägger till att Tillåme killar får ha kjol. Hon ger ett exempel på vilka fler 

som får bära kjol om de vill.  

 

Utvalda citat visar på både traditionell, nytänkande , medveten och omedvetenhet gällande 

genusaspekter.  

 

Etik och moral   
De samhälleliga regler som förespråkas i läroplanen ges utrymme i studien då de kan ligga 

till grund för vad som symboliserar kvalitéer för vad som anses vara en god samhällsmed-

borgare. Utvalda citat visar barnens syn på goda och onda gärdningar. Utdrag har tagits från 

de sokratiska samtalen där Caravaggios (se bilaga 3.a-b) och Simbergs (se bilaga 5.a-b) bil-

der är underlag. 

 

Ondska och godhet togs upp i samtalet gällande Caravaggios bild. Vapen dök upp i samtalet 

efter att de diskuterat att mannen på bilden har skapat pirater. Barnen kom fram till att pira-

ter finns än idag, att de stjäl pengar och att de är onda. Barnen ville ha vapen så de kunde slå 

dem onda piraterna.  

Samtalsledare - Dom som har vapen är dom onda eller goda? 
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Kaj - Som ä go ähh onda kan ha vapen å snälla å goda kan ha vapen. 

Leon - De finns goda pirater.  

Marielle - Ja typ som piraterna på tv. 

Samtalsledare - Kan man göra goda gärningar, goda ting när man har vapen med? 

Leon - A man kan slåss mot dom onda.  

Barnen skiljer på goda och onda pirater som finns i verkliga livet och på tv. De anser även 

att man kan göra goda gärningar genom att använda våld på de som är onda. Samtalsledaren 

frågar huruvida det är en god gärning att slåss varpå Leon svarar att man kan skydda nåra 

genom att slåss. Marielle ansåg att man inte skulle slåss. Kaj berättar en händelse ur Star 

Wars för att förklara Luke Skywalker som godhetens och Dart Vader som ondskans använd-

ning av vapen. Senare återkopplar han Darth Vaders öde med mannen på bilden. Darth Va-

der blev nedslagen av den gode Luke Skywalker och mannen på bilden tycker Kaj ser ska-

dad ut i ansiktet och därför borde han vara ond han med för att en god har slagit honom. 

Marielle hävdar då att Man vet inte om han ä ond eller god.  Jag tror i alla fall att han ä 

god. Marielle beslutar sig för att man inte vet huruvida mannen är ond eller god men tar ett 

ställningstagande där hon tror att han är god men motiverar inte varför. Kaj motiverar att 

mannen är ond genom att beskriva färgerna på mannens kind, röd och brun, och beskriver 

det med att mannen har blivit slagen. Han ändrar sedan sin åsikt och håller med Marielle om 

att man inte kan veta om mannen är ond eller god. Leon motiverar att man kan se om man är 

ond eller god genom att titta på ögonen. 

 

Att rädda en annan var ett ämne som dök upp med Simbergs bild. Samtalsledaren frågar vad 

barnen hade gjort om de hittat flickan på bilden skadad och var helt själva. Kaj skulle rädda 

henne genom att ta henne därifrån för att det kommer att explodera. Hugo ombeds att svara 

och säger att han ska Rädda henne. Samtalsledaren frågar hur och Hugo svarar att han ska 

Springa ifrån med henne. Samtalsledaren fortsätter och frågar varför Hugo skulle rädda hen-

ne och han svarar För de brann i hennes hus som gensvar på Kajs explosion. I frågan om det 

är en god handling att rädda någon svarar Hugo God.  

Samtalsledare - Varför är de en god handlig tycker du?  

Hugo - Fööör, för man måste rädda nån. 

Samtalsledare - Varför måste man rädda någon? 

Hugo - Föööör att…för att ja vet bara dä. 

Samtalsledare - Du vet bara de. Ä de för, ä de nån som har sagt de? 

Hugo - Mm min pappa har sagt de. 

Hugo tycker man ska rädda en annan som är skadad och att det är en god handling. Vidare 

berättar han att hans pappa har sagt att man ska rädda andra i svar på varför. Cornelia har 

tidigare under samtalet tyckt att älvan var död. Hon får också frågan vad hon hade gjort om 

hon hittat älvan. Cornelia ansåg att även döda kroppar skulle räddas för att omhändertas och 

sedan begravas. Hon tyckte även att det var en självklarhet när samtalsledaren undrade var-

för man skulle rädda någon som var död. 
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Godhet och ondska är inte ett lätt ämne. För deltagarna fanns en hel del självklara saker som 

man skulle göra. Likaså lyfter deltagarna komplexiteten i att alla handlingar till synes inte 

behöver vara av ondo utan kunde även vara till godo beroende på motiv. 

 

Empati och känslor  
Här handlar avsnittet om att lyfta textutdrag där samtalsdeltagarna problematiserar, ger prov 

på uppfattningar för sina och andras känslor. Utdrag har tagits från de sokratiska samtalen 

där Picassos (se bilaga 7.a-b) bild är underlag. 

 

I samtalet med Picassos bild beskriver några deltagare att figurerna på bilden fryser och kan 

vara ledsna. Samtalsledaren frågar barnen vad som gör karaktärerna på bilden sorgsna efter 

en diskussion gällande tårar. Barnen kom sedan fram till att alla får gråta, vuxna som barn 

förutom älvor. När barnen får frågan om man får göra någon ledsen svarar de alla nej. Men 

när samtalsledaren frågar varför man inte får göra någon ledsen kan deltagarna inte svara. 

Samtalsledaren trycker vidare i ämnet och undrar vem som har sagt att man inte får göra 

andra ledsna varpå barnen svarar ingen. 

Samtalsledare - Är de ingen som har sagt att man inte får göra andra lessna? Då undrar ja, 

hur vet ni att man inte får göra andra lessna? 

Marielle - Därför man kan själv bli lessen också. För att en kompis blir lessen. Ja har sett 

hemma å då va de så att två kompisar klättrade i ett klätterträ på gården å nån ramla ner 

och då börja den gråta så den andre börja gråta. 

Ingen av barnen anser att någon har sagt till dem att de inte får göra andra ledsna. Marielle 

motiverar det med att relatera till sig själv och sedan uppger ett vittnesmål för att styrka sin 

motivering. Samtalsledaren fortsätter dyka i ämnet och frågar barnen efter egna erfarenheter.  

Samtalsledare - Händer de att ni har gjort, kommer ni ihåg att ni har gjort någon lessen? 

Marielle - Ibland så gör ja de. 

Samtalsledare - Vad tänker du eller känner du när du råkar göra någon annan lessen? 

Marielle - Gå å säga förlåt. 

Samtalsledare - Men hur kommer de sig att innan du kommer o säger förlåt hur kommer 

det sig att du gör någon ledsen? 

Marielle - Om jag tror att jag inte ä älskad.  

Marielle sätter sig in i frågan och svarar.  

 

Resultatsammanfattning  
Alla de sokratiska samtalen i studien utgår från en gemensam input via en bild. Samtliga 

samtal bidrar med stor variation av innehåll till de utvalda kategorierna. Vi väljer att lyfta de 

som vi anser tydligast kopplar till förskolans uppdrag. För att se fullständiga sammanfatt-

ningar av hela samtalen, var god se bilagorna i slutet av studien (se bilagor 1-10).  

Resultatet visar att alla samtal bidrar med djupa tankar som alla delar med sig av. De är även 

uppmärksamma och lyssnar på deltagarna samt ifrågasätter när de inte förstår. Barnen lyfter 

diskussioner som berör de valda kategorierna och problematiserar och argumenterar sins-

emellan utefter egna tolkningar eller efter samtalsledarens frågor.  
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Under demokratiavsnittet lyfter barnen regler för det sokratiska samtalet och i samhället. De 

för en dialog om flickans vilja som motstrider auktoritetens  (i det här fallet var en polis). De 

problematiserar polisens godhet respektive ondska. Vidare samtalar de om vad föräldrar får 

göra och inte får göra mot barn. De ger exempel och argumenterar för sin sak. Även djurens 

närvaro problematiseras. I kulturavsnittet visas karaktärer som figurerar i olika litteraturer 

och TV program. Barnen lyfte karaktärerna för att stärka sina anföranden. Barnen associerar 

och verbaliserar beskrivande begrepp för andra kulturer. I avsnittet fantasi lyfts hur delta-

garna väver realistiska händelser och imaginära historier till att öppna upp en annan värld. 

Där kan man se saker ur andra perspektiv. Där finns potential att utveckla lekens dimensio-

ner. Deltagarna tolkar även abstrakta bilder från uppmaning av en samtalsledaren, senare 

även efter eget bevåg. Barnen upptäcker sina egna och andras felsägningar och testar nya 

ord i språkavsnittet.  Längre utsagor från barnen lyfts tillsammans med ord från ett annat 

språk. Barnen lyssnade på de andra deltagarna och gjorde det möjligt för dem att höra språ-

ket och uppmärksamma det. Vidare använder sig barnen av matematiska begrepp när de ska 

fastställa årtal och åldrar när de tolkar och analyserar bilder. I genusavsnittet för barnen en 

dialog av vad pojkar och flickor kan ha och inte kan ha såsom klackskor. Barnen argumente-

rar och förklarar vad de menar för varandra för att de andra deltagarna ska förstå dem. 

Ondska och godhet tas upp i etik och moral. Där problematiserar barnen vad vapen kan an-

vändas för och hur våldet kan vara en god handling beroende på motiv. Utseende kan också 

spela in huruvida man är ond eller god enligt barnen men de inser själva att det är svårt att 

veta säkert. Barnen sätter sig även in i en situation där de får ta ställning till vad de skulle 

göra om de hade en skadad person framför sig. Även under empatiavsnittet satte sig barnen 

in i andras perspektiv och utgick från sig själva men även förklara känslor, tårar, vad som 

gör en ledsen och varför någon gör en ledsen.  
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Diskussion 
 

I studien undersöks vilket lärande som framkommit där citat lyfts ur de sokratiska samtalen 

där bilden används som utgångspunkt. Vygotskijs teorier om språk och fantasins betydelser 

för lärande genomsyrade den sokratiska samtalsmetoden. Likaså kopplas både bildanalys, 

bildtolkning och läroplanens syn på lärande då stor del bygger på det sociokulturella läran-

det i förskolan. Citaten som lyfts fram i resultatavsnittet är här satt att diskuteras. Det pre-

senteras utefter kategorierna: demokrati, kultur, fantasi, språk, matematik,  genus, etik - mo-

ral och empati – känslor. 

 

Vår undersökning visar på hur en intellektuellt utvecklande aktivitet bidrar till ett tillfälle av 

lustfyllt lärande. Där barnen i gemenskap med kreativ utgångspunkt innefattar allt från un-

derhållande situationer till djupa och filosofiska stunder. Vi visar även hur bra bilden är som 

input för att väcka diskussion med barn i 4 - 5 års åldern och att sokratiska samt bildtolk-

nings/analyssamtal med fördel kan användas även för barn i den här åldern.  

 

Demokrati 
Hela den sokratiska samtalsstrukturen bygger på olika regler, såsom att fördela samtalsut-

rymme, lyssna på varandra, inte avbryta, vänta på sin tur och att redogöra för sin egen me-

ning. Samtalsdeltagarna kunde redan beskriva alla de överenskomna förhållningsreglerna 

inför det tredje samtalet. De var överens  om regeln ”att man inte skulle skatta för mycket” 

då det kunde uppfattas som störande för de som försökte tala, höra eller tänka. Det framstod 

som barnen fann reglerna som acceptabla för att bibehålla en form av ordning för samtals-

strukturen. De stod ofta på sig och argumenterade för sin åsikt. De var inte alltid överens 

med de respekterade varandras åsikter. Det kräver mod och trygghet i sig själv. 

 

Yttrandefriheten är en av de mänskliga rättigheterna i samhället. Barn som är kapabla till att 

uttrycka sina tankar har enligt barnkonventionen rätt att uttrycka sina ståndpunkter oavsett 

om språket de utför yttringarna på inbegriper konst, tal eller skrivmässiga uttrycksvägar 

(Hansson & Sommansson 1998). Under samtalen tränade barnen i hög grad på att framföra 

yttranden, diskutera och ta ställning eller förändra sin åsikt. De har rätt att deltaga i kulturel-

la och konstnärliga verksamheter (ibid, ss 40-41). Barnen ses som samhällsmedborgare som 

förväntas mötas med respekt och ska ges inflytande (ibid, s. 41). De sokratiska samtalen är 

då högst passande där barnen övar sig på en samtalskonst där man tar hänsyn till varandras 

åsikter, argumenterar för sin sak och i några fall kan ändra ståndpunkt. Att kunna inse sina 

misstag är en bra grund för att möta verkligheten i men också utanför förskolan. Att använda 

olika input för intresseveckande samtal är simpelt då estetisk kultur har så mycket att erbju-

da. Det är ingen konst för pedagoger att idag samla material för att finna intressanta ut-

gångsmedel. Det bör läggas tyngd vid att barnen ges möjligheter att möta varierande kultu-

rella tillställningar för att utveckla sin kommunikation och uttrycksförmåga (ibid, s. 17).   

 

Vardagliga retoriker kan bli utövare av civilkurage som agerar ute i samhället för att skapa 

trygghet för övriga medborgare. Empati och förståelse för andra människor krävs om väl-

färdssamhället inte ska brytas sönder av ökade klyftor. I lyssnandets pedagogik skriver 

Åberg & Taguchi  (2005, ss 35-37) om samlingens väsen i förskolan. De problematiserar 

traditionella samlingsformer och förespråkar andra typer av samlingar. De nya samlingarna 

fokuserar barnens egna idéer och funderingar för att låta dessa centreras. Genom tillställ-

ningarna kommer barnens röst till uttryck genom att barnen formulerar innehållet i samling-

en. Självklart förekommer också gemensamma storsamlingar stundvis men då florerar en 

bakomliggande tanke med uttänkt syfte till varför samlingen inträder. Man kan se det sokra-

tiska samtalets väsen som en typ av aktivitet vilken barn skulle kunna välja att tillträda utef-



 34 

ter efterfrågan. Pedagoger kan alltid erbjuda och spontant pröva att göra samtal kring en bild 

på väggen eller locka de som inte provat. Barn som inte deltagit vid de sokratiska samtalen 

kan erbjudas att agera ”tyst publik” och lyssna till den samtalande gruppen. Säkerligen smit-

tar deltagarna andra barn till att vilja deltaga. Det vore inte oväntat att barnen börjar hålla 

egna sokratiska samtal, liksom de håller egna samlingar. Att möjlighet för samtal finns med 

eller utan pedagog (som deltagare eller seminarieledare) då barnen samlar ihop egna sam-

talsgrupper. Sokratiska samtalen kanske kan leda till en mer demokratisk form av samtal i 

förskolan. Förskolans uppdrag har betydelse för att ” barn söker och erövrar kunskap genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och samman-

hängande” (Lpfö 98, s. 6). Genom citaten kan man fastslå att sokratiska samtal som verktyg 

samstämmer med förskolans styrdokuments ideologi för barn i förskolan gällande demokra-

tiska värderingar.  

 

Samtalsformen kan mycket väl föras i anknytning till olika arbetsteman. Under en tv-sänd 

föreläsning om hur sokratiska samtal kan användas för matematiska bedrifter från UR
4
 tala-

de en föreläsare om barn som med sitt deltagande ville förstöra samtalssituationen. Många 

faktorer kan inverka saboterande förehavanden. Deltagarnas ålder, gruppantal, deltagarkon-

stellationer och vilken tid på dagen samtalen utförs bör tänkas över. Måhända påverkar mil-

jön runtomkring och ljud möjligheten till av koncentration till samtalen. Under de samtal 

som utförts med barngruppen i studien har enbart en ”vibb” av att göra sig lustig över samta-

let uppmärksammats. Det förnimms mer i att vilja skoja och få uppmärksamhet., vilket fun-

gerar som en paus eller flykt från känsliga ämnen för vissa deltagare kan uppfattas som stö-

rande för andra deltagare. Det intressanta föreläsaren från UR
5
 lyfte var att man ska ta även 

oseriösa frågor som seriösa. Exempelvis om ett barn hävdar att det bara är så, punkt slut. Då 

kan man problematisera det vidare hur vore det om det verkliga var så. Då förefaller det 

uppskattningsvis inte lika roligt att ”tramsa” med samtalssituationen.  

 

I samtalet utifrån Blu`s (se bilaga 6.a-b) bild frågar samtalsledaren om barnen tror det är 

något nytt eller att människan får måla på väggarna. Frågan kan uppfattas som dåligt formu-

lerade då den besår av två slutna frågor (där svaren enbart kan ge utfall i ja, nej eller något 

svarsalternativ). Frågor som spontanformulerades i stundens hetta kan framstå som idiotiska 

när man ser tillbaka på dem. Till en början svarade samtalsdeltagarna lite tveksamt nekande 

i korus. Marielle menar Nea man får inte måla på väggarna. Va tycker du? Fortsätter Mari-

elle och frågar Vanessa. Vanessa tittar intensivt på bilden men svarar inte. Men det bidrog 

till att Marielle själv försökte be Vanessa att vidareutveckla. Så samtalsledaren undrar varför 

man inte får måla på väggarna och Cornelia berättade Ja tror, ja har en regel som man inte 

får göra tror ja. Här uppmärksammas alltså samhälleliga regler. Cornelia är medveten om 

att det finns övergripande lagar.  

 

Cornelias har under samtalens gång gjort diverse spontana sammanfattning mitt under sam-

talen (se kategori språk). Under samtalet gällande figuren från Blu`s (se bilaga 6.a-b) bild 

blir samtalsledarens roll viktig för att skapa ordning i samtalet för att inte låta alla deltagare 

samtidigt bidra med spontana reaktioner. Cornelia tillåts talutrymme att förklara färdigt det 

hon påbörjat framföra. Ur demokratisk synvinkel hjälpte samtalsledaren Cornelia att nå fram 

med sitt budskap till övriga deltagare trots det plötsligt framvällandet av röster. Det som 

Cornelia sa utlöste en massmonolog där ingen lyssnade utan alla ville berätta sina versioner 

                                                 
4 UR Sveriges Television, Samtiden - Underbar matematik 

Sokratiska samtal, 2010 måndag den 6 december 
5 UR Sveriges Television, Samtiden - Underbar matematik 

Sokratiska samtal, 2010 måndag den 6 december 
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samtidigt. Samtalsreglerna i vår förenklade version av ett preseminarium beskrivs enligt 

Pihlgren (2010, ss 49-50) som en del av de individuella mål och gruppmål som kan formas i 

det sokratiska samtalet. Det är då samtalsledarens uppgift att påminna barnen om de förhåll-

ningsregler som råder gällande att deltagarna ska lyssna till varandra. 
 

I utdraget från Nyhus (se bilaga 2.a-b) bild problematiseras de mänskliga fri- och rättigheter 

där barnen diskuterar den arga och smutsiga flickan, vilket visar på hur barnen tänker om 

barn som inte har föräldrar. Där diskuteras barnens rätt att välja. Samtalsledaren undrade hur 

flickan mår varpå många barn svarar arg i korus. Leon hävdar att flickan är orolig liksom 

alla andra runt omkring i bilden på grund av polisens närvaro. Cornelia menar att anledning-

en till att flickan är arg är för att hon ska till barnhemmet då flickan inte har några föräldrar. 

Vanessa påpekar att det är därför polisen står och pekar på flickan. Vanessa fortsätter och 

beskriver något senare att polisen skriker till flickan att hon ska följa med honom till barn-

hemmet. Samtalsledaren frågade varför barnen tyckte att flickan var arg och Kaj menar att 

flickan inte vill att polisen ska ta med henne till barnhemmet och påpekar att det är precis 

som Pippi Långstrump som då hela tiden hotas av att hämtas av poliserna till barnhemmet. 

Trots att Pippi anser att hon gott och väl klarar sig utan mamma eller pappa i hemmet. Va-

nessa går verkligen in i rollen och beskriver för oss alla hur polisen pekar och säger JAG 

VILL INTE vidare skådespelar Vanessa för oss andra hur flickan skriker NEEEEJ JAG VILL 

INTEEE! Makten poliser besitter beskrivs i skrämmande termer samtidigt som barnen växlar 

mellan polisens roll som god eller ond. Barnen diskuterar alltså känslor som rädsla och feg-

het i anknytning till auktoriteter i samhället. De hjälper varandra och använder varandras 

bildtolkningar och bygger genom privata associationer och  konnotationer egna eller gemen-

samma berättelser utifrån bilden. Auktoriteten över personerna på bilden blir polisen som 

gör människorna runt omkring rädda och oroliga. Barnen har dessutom diskuterat de vilda 

djurens rättigheter vid samtalet om Gartners bild. 

 

I samtalet ovan om Nyhus (se bilaga 2.a-b) bild relaterar Kaj till en litterär kulturell person-

lighet nämligen Pippi Långstrump. Pippi kan ses som ett rebelliskt barn med övernaturliga 

superkrafter som gör att ingen auktoritet personligen kan stoppa henne. På så sätt kan man 

se Pippi som de omyndiga barnens röst i samhället. Till skillnad från vuxenvärldens auktori-

teter porträtteras Pippi som en relativt god auktoritet. Vilket i vuxenvärlden har problemati-

serats i politiska sammanhang inför olika intressen. Typer av propagandamässiga massmedi-

ala bilder som Frid (2002, s. 284) belyser som en bild vi människor möts av och har olika 

strategier för hur vi hanterar mötet med bilden. Betydelsen av visuell läskunnighet för val i 

vår vardag kan på olika sätt få avgörande konsekvenser för människors liv. De är oerhört 

viktiga att barn ges kunskap och övning i att tolka bilder då människor behöver vara kapabla 

att medvetet kritiskt kunna granska bilder. Bildens kraft kan manipulera och medföra att 

betydelse fulla beslut, ställningstaganden eller att avgörande förhållanden relaterade till 

makt i samhället kan vilseledas.  

 

I samtal om Bruegels (se bilaga 8.a-b) bild säger Vanessa & Kaj att om de skulle vara 

mamma respektive pappa så skulle de allt få göra vad de vill. Vid Gallery återknyts samtalet 

till deras uttalande och frågar barnen om en mamma och en pappa får göra vad de vill. 

Många svarar först nej. Så deras spontana yttrande bevittnar om att de har en uppfattning om 

att inte ens vuxna får agera efter eget huvud. Leon fortsatte att vara tveksam.  Men Vanessa 

tryckte på och menar att vuxna får välja kjol om de vill. Där kontrar Marielle med till å me 

killar får ha kjol. Marielle bär på en kunskap i samförstånd med läroplanen (Lpfö 98) gäl-

lande de traditionella könsrollerna i skolan som skall motverkas. Marielle delger en uppfatt-

ning som kanske inte är så vanlig bland femåringar. Hennes kommentar ifrågasätts inte di-

rekt av någon men Vanessa påstår tätt inpå att också katter får ha kjol och börjar mjaoua 

som en katt. Inslaget gör så att ett barn genom de sokratiska samtalen spontant delar med sig 



 36 

av sin erfarenhet kring att alla som vill får välja att bära kjol. Vilket medförde att man i kun-

de se hur barnen funderade över uttalandet. Marielle och Vanessa kommer inte överens men 

respekterar varandras åsikter. Leon säger tidigt under Gallery (se bilaga 9.a, 9.b och 10) 

samtalet att vuxna inte får slå barn. Aga av alla former är förbjudet och det är ett viktigt kon-

staterande som lyfts, vilket tydligt beskrivs i konventioner, lagar och förskolans styrmedel. 

Marielle säger då att vuxna inte får göra vad som helst. Läroplanen är mot kränkande be-

handling och alla former av diskriminering. Styrdokumentet förmedlar samhällets demokra-

tiska strävan som inbegriper värden gällande ”Människolivets okränkbarhet, individens fri-

het och integritet, alla människors lika värde [...]” (Lpfö 98 s. 3). Marielle nämner att vuxna 

får laga mat men att inte vuxna inte får slåss, vilket Leon tidigare nämnt. Vanessa menar att 

vuxna har rätten att välja att bära kjol och att de får göra vad som helst. Begreppet välja kjol 

passar in i sammanhanget då det är ett val vuxna kan göra men kanske inte ett barn. Här dis-

kuteras alltså skillnader i barns och vuxnas rättigheter. Samtalsledaren ber övriga deltagare 

att bidra med sina tankar om de har något övrigt att tillägga. Vanessa påstår återigen att vux-

na får göra som de vill och då hävdar Kaj att poliser också får göra som de vill. Samtalsleda-

ren undrar vad de övriga tror om det nyss nämnda. Cornelia utbrister ett Nej! varpå Leon 

menar att poliser är snälla mot människor. Vilket är intressant med tanke på att Kaj och Va-

nessa tidigare beskrivit polisen som en förhållandevis otrevlig auktoritet.  Vidare säger Va-

nessa att poliserna är elaka mot tjuvarna. Samtalsledaren undrar då om poliser är goda eller 

onda egentligen. Godaaa säger barnen. Alla poliser? frågar samtalsledaren. Jaaa svarar bar-

nen. Då framhåller Marielle att vakter kan vara både goda och onda. Samtalsledaren undrar 

vad för skillnad det då är mellan poliser och vakter. Marielle avslutar med frasen några kan 

vara onda å några kan vara god. Därefter ändrar samtalet riktning med en förbryllad sam-

talsledare som blev perplex över Marielles beslutsamma antagande.  

 

I artikel 29,e nämns även att barn ska sträva mot att ”Utveckla respekt för naturmiljön” 

(2006, s. 45). Kring Gartners (se bilaga 4.a-b) var det inte oväntat att samtalet handlade om 

djur och natur. Att lyfta frågan om naturen och djuren kan anses passande i form av ett so-

kratiskt samtal där barnens egna syn och kommer fram. Det är intressant att höra vad barnen 

säger om vikten om naturmiljön de själva kommer att leva i långt efter att vi vikit hädan. Ur 

den demokratiska aspekten väljer vi att även rättigheter för djuren bör uppmärksammas. I 

det sokratiska samtalet via Gartners bild frågar samtalsledaren barnen vems naturen är. 

Hugo berättade att naturen var djurens och Kaj svarade att naturen var människornas. Kaj 

förklarade senare i samtalet att Om alla fortsätter kasta skräp då då lever inte djuren då har 

vi inga djur å människor. Förskolans läroplan lägger tyngd på att verksamheten ska få bar-

nen att tillägna sig respekt och medvetenhet inför natur och miljö (1998, s. 7). Genom att 

problematisera naturen och dess inneboende samt människans roll i den  tillrättalagd och 

naturlig miljön kan barnen vidga perspektivet och få en förståelse inför ens egna och männi-

skans förhållningssätt. Diskussion om miljöns och djurens värde utan vuxnas orda kanske 

öppnar för en mer gedigen diskussion för barnens tankar om vikten av varför den hållbara 

utvecklingen och ett övergripande mångfaldsperspektiv är viktigt för framtiden. 

 

I demokratisk anda diskuterar barnen under samtalen rätt och fel. Rättigheter till att göra val. 

Lagar och förbud problematiseras, liksom skillnader mellan vuxna och barns skyldigheter. 

Barnens röster blir verkligen hörda och ibland kämpar de för sin sak för att stå på sig, ibland 

ändrar de åsikt eller försöker kompromissa och smälta in i varandras berättelser. Djurens 

vara eller inte vara i samhället debatteras. 

 

Kultur     
Dagens samhälle är i högre utsträckning internationaliserat. I enighet med läroplanen så är 

förskolan en mötesplats för såväl social och kulturell mångfald. Läroplanen förespråkar del-

tagande i omvärldens kulturer och en uppfattning om sin egen kultur (Lpfö 98 s. 5). Förstå-
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elsen för varandras kulturer bidrar till en ökad acceptans och respekt för sina medmänniskor 

(Lpfö 98 s. 4). Alla individer skapar och för med sig en egen kultur. I folkmun talar man ofta 

om den estetiska kulturen. Rent samhällsvetenskapligt omfattar den humanistiska kulturen 

allt som människan skapat, som inte naturen själv bidrar med eller som genetiskt överförs 

via människor.  

 

Under samtalen nämner barnen mängder med kulturella sammankopplingar som de själva 

upplevt antingen i verkligheten eller via någon form av sekundär källa i sin vardag. Yttring-

arna kan vara hämtade både från förskolan eller utanför förskolan. Vilket kan vara intressant 

då kulturer måhända gör det möjligt för förskolan att vara mer autentisk där de olika person-

liga kulturerna förenar båda delar av barnens vardag, alltså hemmets och förskolans. Det 

kräver att förskolan frångår den traditionella form som den tröglivat varit och lämnar plats 

för forskningens förkovran. Kring Caravaggios (se bilaga 3.a-b) bild problematiserar barnen 

om man är ond om man slåss. Där bidrar Star Wars filmerna till exempel på hur personliga 

associationer från populärkulturen bidrar till filosofisk diskussion om komplexiteten mellan 

godhet och ondska. Den estetiska kulturen kommer till uttryck då Kaj utförligt berättar om 

Star Wars. Senare under samtalet om Caravaggios bild uttrycker Kaj Nä han skriver mä en 

fågelfjäder. Jag tror han skriver, skriver med på Nalle puh. Då kan det tolkas som att Kaj 

anser att mannen skriver om nalle Puh eller så har Kaj sett Nalle Pu skriva något kanske 

rentav med en fjäderpenna. Återigen bidrar kulturella erfarenheter blir referens till barnens 

diskussion. I samtalet om Picassos bild talar Marielle också om en fjäderpenna och framför 

Ja tro dom hade bläck i en burk den den tiden. Bläck å en fjäder å så doppar dom den i 

bläcket sen skrev dom. Som Emils mamma när hon skriver i dagboken. Här visar Marielle 

historisk kunskap om ”förr i tiden” alltså hur man använde skrivverktyg förr i tiden. Genom 

det sociokulturella lärandet (Bendroth Karlsson 1998) överför hon kunskap som de övriga 

deltagarna en sekvens ur en film men uppmärksammar de övriga deltagarna att ytterligare 

till att reflektera över företeelsen. Återigen får kulturen en lärande betydelse, nu genom his-

torik om hur man skrev förr i tiden om tekniken hur man använder en fjäderpenna och bläck.  

 

I samtalet om Bruegels (se bilaga 8.a-b) bild samtalar barnen om vad de anser figurerna på 

bilden leka för lekar. De nämner kulturella aktiviteter som att barnen på bilden utför trix, 

tränar, cirkus och träningsskola. Det är fascinerande hur de knyter an sina erfarenheter och 

tolkar in dem till att förklara vad barnen gör i bilden. Marielle har således lärt sig något di-

rekt från Astrid Lindgrens förklarande speakerröst genom en kulturell upplevelse. Under 

samtalet kring Nyhus (se bilaga 2.a-b) bild nämns figuren Pelle svanslös efter en lång dis-

kussion om svansar. Vidare under samtalet fokuseras begreppet barnhem. Då nämner Kaj en 

liknelse med Pippi Långstrump. Återigen nämns en figur av Astrid Lindgren. Det är nog 

ingen hemlighet att man kan ana att Astrid Lindgrens karaktärer och verk tillhör en kulturell 

och traditionell kanon bland förskolor och de vuxnas värld, inte enbart inrikes utan även 

utrikes. Trots alla tv kanaler, serier och internet med oerhört brett barnprogramsutbud så är 

barnen idag medvetna om de gamla berättelserna som ger en röst från ytterligare längre till-

baka i tiden. Man kan fråga sig om det egentligen är barnens fria vilja eller de vuxnas präg-

ling av deras egen levda kultur? Läroplanen beskriver visserligen hur förskolan ska vidare-

uppmana barnen att både ”överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och 

kunskaper – från en generation till nästa” och att förskolan ska bidra till att” utveckla barns 

förmågor och barns eget kulturskapande” (Lpfö 98, s. 5). Kulturen är av tämligen traditio-

nell karaktär. Kan betydelsen av att vi befinner oss i förskolans lokal gör att barnen inte 

nämner modernare populärkulturella termer? 

Spelar den estetiska kulturen barn upplever någon roll? Vilken komplex fråga. Nostalgi upp-

levs av många som något positivt, där känslor som förmedlats via kultur sedan barndomen i 

vuxenålder återuppväcks. Kulturen har en förmåga att bevara starka minnen. Ur ett vuxen 

perspektiv minns man delar av barndomsfilmer, musik, teater föreställningar och andra este-
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tiska kulturella upplevelser som vuxen. Vilka effekter ett rikt kulturellt intag och deltagande 

i kulturella aktiviteter man utsätts för kan få betydelse för den samhörighetskänsla kulren 

kan stärka mellan och inom kulturer. Inte enbar barndomskamraterna kan dela nostalgiska 

minnen. Även om uppfattningen av upplevelsen tolkas och minns på olika sätt för olika in-

divider sprider den en förstående värme människor emellan. Främlingar uppväxta under 

samma generation i ungefär samma ålderspann kan ha liknande kulturella minnen från upp-

levelser. Ibland kan man känna att man delar precis samma nostalgiska känsla som en an-

nan. Genom dessa kan man till och med träffa nya vänner genom gemensamma kulturupple-

velser från barndomen (både inrikes och världen över).  

 

Att utanförskapsklyftor genom språklig kompetens inom delar av grupper kan uppstå (Bend-

roth Karlsson 1998) gäller även då ett gap mellan olika barn, ungdomar och vuxna skapar 

utanförskapsklyftor i relation till generationer. Samtidigt skapar kulturintressets förståelse 

för olika kulturminnen respekt och förståelsen för andras mönster gör att människor möjli-

gen vågar intressera sig för andras nostalgier. Så man vågar ta del av varandras kultur och 

inte blir rädd eller inskränkta mot varandra. Att ha med sina nostalgiska minnen från barn-

domen och ungdomen att tänka tillbaka på måste vara bra för den inre lyckan, självbilden 

och för förståelsen för den yngre nya generationen skapar sina egna nostalgier. I relation till 

den mer övergripliga samhällsvetenskapliga kulturen där förskolans styrdokument (Lpfö 98) 

även förmedlar att förskolan ska präglas av en öppen och förstående attityd samt respektfull 

hållning gentemot andras och den egna kulturen. Barn har rätt till flerkulturell identitet. En 

medvetenhet om det egna kulturarvet och det mångkulturella medvetandet för sin egen och 

andras kulturer (Lpfö 98). Utbildning ses som central då det gäller att anpassa nysvenskar i 

samhället (Illeris 2007). Utmaningar i mötet mellan kulturer är viktigt. Sociokulturella fakto-

rer och etnicitetsaspekten är lika viktiga som social tillhörighet, kön, ekonomi, identitet och 

övriga personliga aspekter (ibid, s. 230). Kulturella funderingar lyfts i ett öppet undrande 

klimat under de sokratiska samtalet. Barnen fäller några kommentarer som beskriver vad de 

samtalsdeltagarna upplever.  

 

I samtalet om Rembrandts (se bilaga 1.a-b) bild uttrycker några av deltagarna att figurerna 

ser konstiga ut. Vad är egentligen konstigt? Någon menar att ansiktet är konstigt, någon an-

nan uttrycker att kläderna är annorlunda. Uttrycket i ansiktet är ju tämligen förvånat. Vilket 

är förståligt om man ser till resten av bildens kontext. Det krävs reflektion för att människan 

ska inse att det som först kan verka konstigt får en ändrad betydelse om man närmar sig och 

undersöker motivet. Bilden fokuserar ett motiv från andra kulturer ur en annan tid. I dagens 

samhälle skiljer sig kulturer med dess värderingar och livsmönster ibland inte alls eller vä-

sentligt från varandras. Spannet är stort och ibland finns knappt någon skillnad alls. Likheter 

är desto vanligare att finna över kulturer. Historiska tidsaspekter kan göra betraktaren av 

bilden mer förvirrad och intresserad då perspektivet lockar ens fantasin till att skapa historier 

om en svunnen tid man aldrig tidigare besökt. Då är en nyskapande fantasiprocess igång och 

skapar en resa bakåt i tiden, där man föreställer sig fantastiska platser som ens fantasi pro-

cessen utvecklar tankens språk genom tidigare erfarenheterna som i hjärnan leks fram och 

kombineras till nya fantastiska fantasivärldar (Vygotskij1930/ 1995).  

 

Att barnen börjar reflektera i tidig ålder gör möjligen att de inser att också de själva är ”an-

norlunda” ur någon annans ögon. Illeris (2007, s. 230) menar att utbildningar bör erbjuda 

olika erfarenheter för att skapa den bästa möjliga integrationen i samhället. Det man ofta 

kanske glömmer är att integrationsarbetet sker på ett mindre genomtänkt sätt (för brett om-

råde att gå in på). Den sociokulturella traditionen menar till skillnad från många andra (ex-

empelvis Piaget) att de kulturella faktorer som barn bär med sig från andra delar av världen 

innefattar mycket andra egenskaper och kunskaper, men också laster (Säljö 2002, s. 68-69).  
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Man förstår då att barn som ställs inför ett helt nytt samhälle behöver en någorlunda lugn 

övergång för att hämta sig och försöka förstå hur det kan anpassa sig till ett helt nytt samhäl-

le i lagom utsträckning för att fortfarande vara sig själv. Läroplanen förkunnar också att de 

barnen ska stöttas till ”att utveckla en flerkulturell tillhörighet.” (Lpfö 98, s. 5) Vem är 

egentligen inte mångkulturell i sitt leverne idag? Att bygga upp en positiv bild av sig själv 

idag är inte det lättaste för någon. Svensk eller invandrare verkar vi alla ha egna kulturella 

rikedomar och laster. Måhända verkställs det då man skapar sin egen kulturella identitet, där 

man samlar det man själv definierar som betydelsefullt för identiteten. Då samtalsledaren 

frågar hur personerna på Rembrandts (se bilaga 1.a-b) bild ser ut svarar Kaj: Ja dom ser ut 

konstiga, Hugo: Förvånad. Å annolunda, Vanessa: Jag tycke att dom ser lite fånig. Kaj av-

slutar serien av kommentarer med Jag tycker att dom ser ut lite nått lite slags kines. Dom 

kommer från Indien. Något senare påpekar samtalsledaren att Han har nått annat oxå på 

huvet. Kaj hävdar följande Aaa det är en sån här, som en kines har. Här tillskriver Kaj per-

sonerna på bilden olika ursprung från andra delar av världen. Begreppet ”annorlunda” laddat 

upplever inte vi som laddat. Barnen verkar ändå ha svårt att uttrycka vad det är som är an-

norlunda. Är det situationen, kläder eller känslouttryck? Barnen synliggör en medvetenhet 

om olika platser på jorden, en geografisk kunskap samt insikten om andra kulturers (klädsel) 

befintlighet vilket de lyfter under samtalet. Under olika samtal nämns Island, Italien, Fin-

land, Kina samt Indien. Övergripande uttryck har varit planeten, jorden och universum.  

 

Kultur omkring oss bidrar med så mycket för den personliga kulturen inom oss. Den person-

liga kulturen bär vi med oss. I samspel kan kulturens väsen utvecklas genom utbyte med så 

mycket intressanta upplevelser bidra till nya erfarenheter. 

 

Fantasi 
Enligt Vygotskij (1930/1995) är människan kreativ vilket kommer till uttryck i barns tidiga 

lek. Under de sokratiska samtalen utmanar barnen sin kombinatoriska förmåga och bygger 

fantasifullt vidare på varandras berättelser.  Det är en drivande och nödvändig egenskap som 

människan besitter för att vara förmögen att ta nästa steg och utvecklas, minnas och återge 

tidigare händelser. Fantasis nästa nödvändiga egenskap är då den driver oss till att utföra 

kreativa handlingar (ibid, s. 13). Det är konstaterat att kreativitet och fantasi går hand i hand. 

När man filosoferar är fantasi en viktig komponent för att kunna leka med olika idéer och i 

tanken bända verklighetens gränser. Detta för att man ska kunna närma sig sanningen (Bor-

resen & Malmhester 2004, s. 40). Vanessa i samtalet med Picassos bild undrar plötsligt om 

figurerna på bilden pratar om oss så som vi pratar om dem. Vanessa tolkar kvinnans kropps-

språk på bilden där hon anser att kvinnan säger något som är hemligt för oss att höra. Hon 

öppnar upp sitt sinne i en tankelek som testar realismen. I denna filosofiska process används 

fantasin för att driva tankeleken vidare.  

 

I det sokratiska samtalet med Simbergs (se bilaga 6.a-b) bild pratar barnen om pojkarna och 

en häxa. I detta samtal lever sig barnen in i bilden och hittar på en historia där en häxa har 

förhäxat pojkarna och tvingar dem till att göra något ondskefullt. Barnen väver en berättelse 

i relation med bilden och tränar på så vis sin inlevelseförmåga. Även i samtalet med Blus 

bild lever sig barnen in i varelsens existens och motiv till bakomliggande handlingar. Bilden 

visar flera figurer som tillsammans utgör en varelse. Barnen problematiserar vad varelsen är 

gjord av och går utanför realismens ramar för att leka med tankar. Svenska Akademins
6
 ord-

lista definierar kreativ med ”skapande, nydanande och produktiv” och fantasi med ”inbill-

ningskraft, uppfinningsförmåga”. I båda samtalen visar barnen kreativitet i sina beskrivning-

ar och en inlevelse där de levandegör bilderna. 

 

                                                 
6
 http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 
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I Gallery (se bilaga 9.a-b och 10) satte vi upp två abstrakta bilder för att erbjuda icke tydligt 

föreställande motiv till skillnad från de realistiska bilder. När samtalsledaren frågade barnen 

vad de såg på bilden svarade de snabbt därefter. På den ena bilden (se bilaga 9.a) kunde de 

se en röd ful blomma eller rött vatten. Den andra (se bilaga 9.b) abstrakta bilden gick barnen 

inte in på fröens vid långt senare i samtalet då Leon påpekar att han har något att säga Ja 

tycker den ser ut som eld å aska. Det pågick inte ett samtal om den andra abstrakta bilden 

utan Leon verkar tänkt och plötsligt väljer dela med sig av sin iakttagelse. Svårtolkade bilder 

kräver mer fokus på fantasi och inlevelseförmåga för att tolka en bild (Frid 2002, s. 300). 

Abstrakta bilder kan upplevas som svårtolkande. En tanke är att man under sin uppväxt inte 

exponerats för den typen av bilder i lika stor utsträckning som realismens motiv. Därför att 

man inte fått chansen att öva upp den förmågan. Vuxnas okunnighet eller ointresserade av 

abstrakt konst bör påverkar barns möte och intresse för abstrakt konst. På grund av tidsbrist 

och övervägande om abstrakt konst skulle vara med i studien visades de två abstrakta bil-

derna enbart under det avlutande Gallery (se bilaga 9.a-b och 10) där samtliga samtalsbil-

derna hängde i en form av avslutnings utställning. I sista stund lät vi de hänga, helt efter 

egen önskan. Barnen gjorde konnotations tolkningar och Leon gjorde en privat association 

till en av de abstrakta bilderna. Att tolka bilder kräver en intensiv tolkningsförmåga och trä-

nar inbillnings förmågan som bidrar till att vi kan skapa nytt (Frid 2002, s. 300 och Vygots-

kij 1930/1995, s. 84). Vygotskij (1930/1995) nämner den mörka sidan av fantasin. Samtalen 

är bra på det sättet att klimatet bidrar till en positiv attityd för fantasin. Vidare nämner Vy-

gotskij (1930/1995) barnens fantasi som naivare då den inte bygger på lika mycket erfaren-

heter som en vuxens. Det kan hända att barnens fantasi uppfattas som omogen. Däremot 

finns det vuxna som har ”fattig fantasi” eller i alla fall inte kan kommunicera sina tankar så 

de når ut. Under samtalen utmanas barnens fantasi och kreativitet där de tar del av varandras 

utsagor, funderingar och väver vidare en väv av fantastiska skildringar av den iakttagna bil-

den. För att möta barnens filosofiska frågor behöver vuxna använda sin egna fantasi. För 

möta barnen där de befinner sig i sina tankar (Dahlin 2004, s. 71). Barnens kapacitet till ab-

strakt tänkande och förmåga till att filosofera kan många gånger ha förbisetts av vuxna men 

som har fångats upp av exempelvis barnboksförfattaren (ibid, s. 72).  

 

Förskolans styrmedel lyfter att i leken ”stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Lpfö 98, s. 

6). Genom sokratiska samtal med bilden som utgångspunkt stimuleras flera aspekter som 

integreras. Kommunikation genom samtalen låter barnen verbalisera symboler de ser, övar 

upp inlevelse förmågan samt fantasin då de visualiserar och väver ihop diverse skildringar. 

Barnen utvecklar sina tankestrategier och abstraherar. Tillsammans problematiserar och dis-

kuterar barnen när åsikter skiljer sig åt och i en social gemenskap kan de komma fram till 

samma slutsatser alternativt argumentera för sin sak.  

 

Språk 
Läroplanen för förskolan (1998, s. 6) nämner att språket hänger samman med barns identi-

tetsutveckling. Där skall barnen uppmuntras till deltagande av det skriftliga och det talade 

språket. Att kommunicera via andra språk som de estetiska uttrycksmedlen gör att barnen 

med skrift och talspråket kan använda sig av samt förstå olika typer av uttryckssätt (Lpfö 98, 

s.7). I samtalen fortgår det sociokulturella lärandet ständigt och alla som vistas i rummet lär 

något av varandra. Styrdokumentet påpekar att pedagoger förväntas stimulera och utmana 

barn till att använda sin egen driftighet för att lära (Lpfö 98, s. 6). Barnen delar med sig av 

föreställningar, ord, självinsikter av misstag i uttal, kronologiska meningsbyggnader,  sam-

manfattningar, förmågor att tolka symboler och engelska termer har dryftats.  

Utifrån Blu´s (se bilaga 6.a-b) bild diskuterar barnen vad den stora figuren är gjord av och 

vad det vita på bilden föreställer. Det låter nästan som om barnen bakar ihop figuren med 

begrepp (se resultat avsnittet om Blus bildsamtal). Kanske är han gjort av vit choklad säger 
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Marielle och Vanessa uttrycker  Eller gjort av banilj. Cornelia ifrågasätter begreppet och 

återigen påpekar något skeptiskt banilj? Detta uppmärksammades inte synbart av Vanessa 

men Cornelia fortsätter och förstärker uttrycket med att förtydliga att det heter vaniiilj. Cor-

nelia förlänger fonemet Iii (bokstavens ljud), begynnelsebokstavens fonem för bokstaven V 

(”vhh, vhh”) är nog det Vanessa behövt. Resultatet påvisar att Cornelia uppmärksammar vad 

Vanessa menar men inser också att det är något som är på tok och påpekar att det inte heter 

Banilj och försöker rätta till eller fråga hur Vanessas uttalande av ordet. Det går Vanessa 

omärkt förbi trots att också Marielle senare uttalar frasen han tar nog vanilj i ögon å vit cho-

klad. Vanessa fortsätter Å sen banilj, banilj å socker. Kanske är Vanessa så inne i sitt associ-

erande att hon faktiskt knappt hör de andra barnens undranden/uttal på ordet vanilj eller så 

för henne låter det som hon säger vanilj. Barnen samtalar och lyssnar så uppmärksamt att de 

kan urskilja fel i början av ord. I fallet ovan förfaller det som att Vanessa inte tar till sig kri-

tiken, men man vet inte säkert. De är nämligen Vanessa själv som strax därpå börjar styra 

bort samtalet åt annat håll, så det kan vara så att hon här men väljer att inte förändra sitt ytt-

rande. Tänker man efter så är det något humoristiskare att säga ”banilj”.  

   

Ibland tillrättavisar barnen varandras felsägelser som i exemplet med banilj. Men de korrige-

rar också sina egna felsägelser så som Kaj i följande exempel. Samtalet utgår från Gartners 

(se bilaga 4.a-b) bild och Kaj har berättat att djur och människor försvinner om man fortsät-

ter att kasta skräp. Marielle menar att människorna ändå finns kvar. Kaj utbrister då Nä vi 

dår. Varpå Marielle med undrande stämma frågar va ä dår? Kaj svarar muntert hah, de be-

tyder dööd. he. dår dör! Här bjuder Kaj på en härlig självironi. Han inser själv sin felsägning 

och tar den uppriktiga kritiken på ett erfaret vis. Ibland ifrågasätter barnen varandras trovär-

dighet, felsägelser och ibland rättar de sig själva, utan att det vuxne lägger sig i. 

 

Bilden under samtalet fungerar bitvis som tankestötta. Fridolfsson (2008 s. 48) beskriver hur 

man kan använda förskolans traditionella flanobilder till att låta barnen återberätta sagor 

som minnesstöttor. När sju minuter av samtalet kring Blus bild passerat så undrar samtalsle-

dararen var väggen som graffitimålningen finns på är. Cornelia & Marielle svarar då Italien. 

Samtalsledaren upprepar en liknande fråga då sjutton minuter har passerat och då svarar 

Cornelia istället att hon inte vet. Jasså, sa du inte Italien förut? Frågar samtalsledaren Cor-

nelia varpå hon svarar Ja sa inte Italien. SpeciEfter sjutton minuter är inte underligt om man 

glömmer att man nämnt ett land då man kanske inte har så mycket erfarenhet av det. Bilden 

blir inte till tankestötta kanske för att den inte handlar om Italien. Under samtalen förekom-

mer det att barnen återberättar sekvenser och genom sina tolkningar av vad de ser på den 

aktuella bilden så ökar de sina ordförråd och skapar många nya berättelser. Som Vygotskij 

(1930/1995) och Frid (2002) nämner så övar barnen här den associativa fantasins förmåga 

och bygger egna kreativa berättelser. De övar upp sin abstraherande förmåga genom att ut-

veckla sina tanke och språk verktyg.  

 

Cornelia visar hon har en tendens att sammanfatta och återberätta bitar av hennes egna eller 

gruppens gemensamma tolkningssekvenser i stor utsträckning. I följande exempel samman-

fattar Cornelia det hon uttalat om Blu`s (se bilaga 6.a-b) bild men där alla började tala sam-

tidigt som henne. Cornelia ombads att upprepa. Samtalsledaren fick återkoppla till samtals-

reglerna och Cornelia börjar då barnen samlat sig. Jag får börja säga om börjar Cornelia och 

fortsätter [.. själva grunden är att den inte har en kropp. Först biter den av doms kläder sen 

sätter han på den va han vill på sin kropp, han har inga kroppar. Att han har inga kroppar, 

han har bara… att de bara är skinnet. Cornelia visar en liten skinnflaga på sitt finger. Kan-

ske visar hon med den gesten hur det ligger till. Är det så att under skinnen finns massa 

kroppar eller är den stora figuren på bilden skinnflådd? Då samtalsledaren i anslutning till 

Gartners (se bilaga 4.a-b) bild, undrat om någon känner till någon björn i sagan eller filmens 

värld återberättar Cornelia om en sekvens ur en tecknad film hon sett på tv ja jag har sett en 
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film. å så först tog, de va inte blod, alltså ketchup på sig kalle anka, sen kom knatte, fnatte å 

tjatte å några andra m, så gick dom runt kalle kunde inte se men sen så vände dom på nån-

ting brunt och sen kom en björn slickade på foten så skrattade kalle. Cornelia fortsätter 

länge att förtydliga och förklara en mycket känd ankas äventyr med en brunbjörn. Det är ett 

exempel på kronologiskt återgivande av Cornelia. 

 

Det engelska språket berörs i samtalet om Picassos (se bilaga 7.a-b) bild där barnen talade 

om magi och Vanessa berättade att hon visste att magi på engelska heter magic. Leon frågar 

var ordet betydde .Barnen smakar på ordet mäjik, mägic och diskuterar. Hugo säger bland 

annat att det låter nästan som magi. Vanessa kopplar att hennes släktings namn som heter 

Maggie. Engelskan uppmärksammas intresserat av deltagarna. Ett annat språk uppmärk-

sammas genom det sokratiska samtalet utan att en vuxen forcerar fram det.  

 

Under samtalen så tränas begrepp, kronologiska uppbyggda meningar och deras semantiska 

nivå utvecklas ständigt. Ordförrådet menar Fridolfsson (2008, s. 24) är en viktig del i hur 

man kan förstå för hur resten av barns språkutveckling kommer te sig i framtiden. Där kan 

man ha olika uppfattningar. Hur barnen lockats till läs och skriftspråkets värld spelar stor 

roll. Hur barnet ser bekanta i sin omgivning och hur stor möjlighet barnet har att skriva, läsa 

och rita får betydelse för hur och när barn börjar intressera sig för ytterligare dimensioner av 

språkutvecklingen. Då kan samtalen verkligen ge barnen ett utbyte mellan varandra. Vi de 

utförda samtalen i studien går barnen ibland medvetet eller omedvetet in på att diskutera 

språkets uppbyggnad, böjelser eller annan grammatik.  

 

De sokratiska samtalen bidra till att barnen uppfattar en meningsfullhet med språket. Vilket 

kan ske genom det sociokulturella lärandet mellan alla deltagare i rummet.  I skolan krävs 

det att barn berättar skriver egna sagor och där ställs språkliga krav (Frid 2008 s. 45). Samta-

len kan bidra till en lättare övergång till skolans skriftspråk genom att man här tillsammans 

och skapar berättelser där alla deltar och påbyggelsen av historien bidrar till en förståelse för 

språkets olika delar och betydelser. Där får innehåll, förståelse och budskapet av det muntli-

ga berättandet skapar mening för skriften. Vidare är det av betydande roll för barnet att  få 

en insikt att åhörarens perspektiv och dennes förståelse är av betydelse. Om det barnet fram-

för är av kommunikativ karaktär. Under samtalen utvecklas och ifrågasätts begrepp samt 

förståelse. Några barn sammanfattar och återberättar sekvenser av varierande längd och i 

kronologisk ordning. De övar retorik upp retorik och prövar ständigt språkliga regler. Att 

språket utmanas genom de sokratiska samtalen är en självklarhet. Strävansmålen i förskolan 

uttrycker att banen ska lära sig att uttrycka sina tankar, berätta och bli bra på att lyssna, skaf-

far sig ett rikt ordförråd, se liknelser, reflekterar samt att de ska vara kapabla till att arbeta i 

grupp men också separat (Lpfö 98 s.9). Studien visar att de kategorier vi undersökt bidrar till 

att språket i dess talade form utvecklar tanken, hänsyn för andras berättande och reflektion. 

Barnen ifrågasätter varandras tolkningar ibland på detalj nivå.  

 

Matematik   
Matematik får större utrymme i samhället och det läggs mer tyngd på att det ska lyftas i pe-

dagogiska verksamheter. I matematik ryms många begrepp såsom antal, rumsuppfattning, 

form, regler, mätning, tid, framför, bakom, få, många med mera. Matematik och språk hör 

ihop i den bemärkelsen att kunna beskriva omvärlden och sin vardag med olika begrepp och 

kategorisera föremål (Persson och Wiklund 2008, s. 58). Genom ökat begreppsförråd i 

språkbruket orienterar vi oss matematisk i kommunikationen med andra. Exempel är när vi 

beskriver hur man tar sig från punkt A till punkt B.  

 

I de sokratiska samtal har barnen använt matematiska begrepp för att beskriva vad de ser och 

förtydliga deras argument för de andra deltagarna. I diskussionen med Rembrandts (se bila-
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ga 1.a-b) bild räknar barnen antal män och kvinnor på bilden. Kolla, första, andra, tredje 

och första andra. Vanessas språkbruk när hon räknar visar på att hon besitter kunskap om 

ordningstalen och förståelse för dess användning. Förskolans läroplan lyfter att verksamhe-

ten ska ” sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att 

leka med ord […]” (1998, s. 9). Vidare beskrev barnen egenskaper på figurerna för att klas-

sificera huruvida de var män eller kvinnor. 

 

I samtalet med Caravaggios (se bilaga 3.a-b) bild kom tidsaspekten upp. Samtalsledaren 

frågade i vilken tid mannen på bilden levde i. Barnen gav olika svar som 70-talet, 1900-talet, 

1000-talet, 90-talet och 20-talet. Kaj sa även att mannen på bilden levde efter dinosaurieti-

den, innan vi vanliga människor fanns. Förskolans verksamhet ska bidra till att barnen upp-

täcker och förstår matematik i sin omgivning och får möjligheten att utöva det samt att få 

insikt i matematiska begrepp (Lpfö 98, s. 9). Barnen har en förståelse över att dessa begrepp 

är i en tidsperiod innan oss. Men hur lång tid sedan varje årtal innebär har dem inte någon 

uppfattning om ännu. 

 

Vidare exempel är samtalet med Gartners (se bilaga 4.a-b) bild. En deltagare tolkar att poj-

ken står och röker. När han får frågan om varför han tror att pojken röker så svarar Kaj för 

att han är nå en gammalt barn. Vidare frågar samtalsledaren hur gammal dem tror att poj-

ken är varpå Leon svarar Typ, femti. Kaj har erfarenhet av människor som röker. Kajs och 

Leons tolkning kan vara att pojken är tonåring om man tänker att femtio år är mer än  exem-

pelvis fem. Eller är åldern en ren gissning? Uppfattningen om åldersskillnaden mellan ex-

empelvis 15 och 50 verkar inte Kaj och Leon var medvetna om i nuläget. Vad som skulle 

kunna antas är att ett gammalt barn skulle vara en tonåring. Vad är egentligen ett gammalt 

barn? 

 

I det sokratiska samtalet med Bruegels (se bilaga 8.a-b) bild som underlag frågade samtals-

ledaren barnen om de såg former i bilden. Cornelia pekade på bilden och benämnde det hon 

såg med rund. Samtalsledaren upprepar vad hon har sagt fast med begreppet cirkel som al-

ternativ. I det här fallet bekräftar samtalsledaren barnets utsaga med ett mer avancerat be-

grepp för cirkelns form. Lärandet sker således för barnet i samspelet med den vuxne i bar-

nets proximala utvecklingszon där en vuxen hjälper barnet att tillägna sig ett nytt begrepp 

som ligger inom barnets förståelseram (Bendroth Karlsson 1998, s. 37). Lärande sker i soci-

ala interaktioner med andra. Barnen befinner sig i den proximala utvecklingszonen under det 

sokratiska samtalet där barnen får använda olika matematiska begrepp.  

 

Genus 
Enligt forskning ges barn en könsroll redan i spädbarnsåldern av de vuxna som finns i bar-

nets direkta närhet. Beroende på om det är en flicka eller pojke behandlar vi dem olika och 

på så vis befäster en könsroll (Paechter 1998, s. 43). Förskolans uppdrag är att motverka 

stereotypa könsroller. Detta genom att ge pojkar och flickor samma möjligheter till att ut-

forska och experimentera i den pedagogiska verksamheten (Lpfö 98, s 4). Genom det sokra-

tiska samtalet lyftes åsikter om flickors och pojkars rättigheter av barnen där de tog ställning 

till vad pojkar och flickor får ha på sig och vad de kan utföra. Det är inte könet som ska stär-

kas utan personen. Man vill att barnen ska växa upp och under tiden vara trygga samt stolta 

över sig själv. De ska ha möjligheter att skapa sig själv, sin framtid och bli respekterade för 

sina val. Att de ska förstå att de är värda att lyssna på och att få vara delaktiga i samhället. 

Könsroller är just roller som appliceras på människor som etiketter. Folk har blivit förtyckta 

och avlivade för att ha burit ”fel” etikett. I förskolan bör man se till innehållet i syltburken. 

 

För att avgöra en man och en kvinna i ett västerländskt samhälle tittar vi på deras yttre. Vi 

läser in vad de har på sig såsom hårfrisyr och klädsel för att avgöra om det är en man eller 
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en kvinna. En identifiering sker alltså visuellt och inte beroende på individen (Paechter 

1998, s. 39) Deltagarna pressenterade en del åsikter som präglade en traditionell könsroll 

bland annat i det sokratiska samtalet med Rembrandts bild. Där fick barnen frågan att om 

man inte ser ansiktet på en person, hur kan man då se att det är en flicka eller en pojke, var-

på svaret från Leon är att man kan identifiera genom att se på klädernas färg och vad man 

har för något i håret. I Gartners (se bilaga 4.a-b) bild diskuterar barnen pojkens klackar på 

skorna. Kaj är kvick med att förklara att killar kan ju inte ha klackaskor. De är bara såna 

här små klackar som bara låter ingenting. Kaj skiljer på klackar och klackaskor. I samhället 

stämmer det att man inte ser män med klackar ofta. Det är väldigt sällan man ser en man ha 

klackskor eller klänning.. Kaj anser däremot att män kan inte ha klackskor. Män kan ha 

klackskor det är bara inte så vanligt. Förhoppningsvis förändras det. Män i andra kulturer 

har kaftan. Enligt västerländsk samhällsstruktur när det kommer till könsroller är det socialt 

sett annorlunda med män i kvinnokläder. Byxor på tjejer är okej. Det speglar lite hur kvinnor 

ska kämpa för att anpassa sig efter män, men att det fortfarande är fel för män att applicera 

den kvinnliga tillskrivna könsrollen. Så i samhället reduceras viktiga humana sidor för båda 

sorter. Man kan undra är huruvida det är Kajs egna reflektioner eller traditionella samhälle 

normer som styr tankarna kring män i klackskor och att kvinnor kan definieras med pärlor i 

håret.   

 

I samtalet med Blu`s (se bilaga 6.a-b) bild var deltagarna barnen enbart samtalsgruppens tre 

flickor, Marielle, Cornelia och Vanessa. Under samtalet undrade samtalsledaren vad barnen 

hade målat på väggarna om de fick chansen. Barnen svarade blommor, hjärtan, rosetter och 

stjärnor.  

 

När barnen samtalade om vad föräldrar får göra och inte göra under Gallery (se bilaga 9.a-b 

och 10) säger Marielle att Tillåme killar får ha kjol. Hon säger inte att killar kan ha kjol, hon 

säger att dem  får. Marielle lyfter en rättighet man har som människa i det svenska samhäl-

let. Förskolans läroplan trycker på att förskolan aktivt ska arbeta med att barnen ska utveckla 

förståelse och insikter i samhällets demokratiska värderingar. Som mål ska förskolan sträva 

efter att barnen ska utveckla sin förmåga till att sätta sig in i andra människors perspektiv 

och att reflektera och ta ställning till olika dilemman (Lpfö 98, ss 7-8). Det sokratiska samta-

let ger möjlighet till att problematisera könsroller, könsmarkörer och könsmönster tillsam-

mans med barnen. I våra samtal när det berörde genusperspektivet var barnen aktiva med att 

diskutera med varandra, ta ställning och försvara åsikter. Fyra och femåringarna har tolkat in 

samhällsinformation (exempelvis Tv-program), beteende, hörsägen från vuxna och andra i 

deras omgivning och därefter skapat sig en bild om vilka roller som gäller för flickor respek-

tive pojkar. Jämställdhetsdebatten tar plats i media. Strävan efter jämställdhet mellan kvinna 

och man i samhället är på agendan. Ändå går det trögt och de viktiga poster i samhället ”sit-

ter säkert” medan medvetenheten gällande genus fortfarande är missriktad. Med mer utbild-

ning blir medborgarna mer medvetna och snart inser folket att genus inte handlar om man 

ska få vara ”flickig” eller ”pojkig”. Reflektionen och medvetenheten ökar och diskrimine-

ring blir uteslutet. Lika förutsättningar olika kön. Det handlar om att fixa jämställdhet för 

jämlikhet i samhället oavsett samhällsklass, etnicitet eller kön. Genom att utföra sokratiska 

samtal på regelbunden basis leder det till att man utvecklar förmågan till kritiskt tänkande 

och karaktärsutveckling (Pihlgren 2010, s 24). På detta vis kan könsroller, könsmarkörer och 

könsmönster problematiseras och medvetandegöra barnen kring deras och andras handling-

ar. 

Etik och Moral 
Förskolans läroplan lyfter att verksamheten ska verka för att förbereda barnen inför sam-

hällslivet.  Eftersom förskolan skall agera som en demokratisk plattform för barnen läggs 

ansvar på att verksamheten ska främja barnens aktning för det personliga egenvärde och 

arbeta för att levandegöra värdegrunden som samhället är uppbyggt av (Lpfö 98, s 3). Bar-



 45 

nen får höra vad de får och inte får göra. Antingen efter en gjord handling men många gång-

er utanför barnets egen erfarenhet i förebyggande syfte. En vuxen människa utgör i olika 

kontexter en auktoritet för barnen (exempelvis vårdnadshavare och lärare). Auktoriteterna 

verbaliserar för barnen med etikens och moralens höga fana, rätt och fel. Många gånger pro-

blematiserar vi inte vad det innebär utan barnen kan många gånger mötas med en attityd av 

att det bara är så.  

 

I det sokratiska samtalet med Caravaggios (se bilaga 3.a-b) bild visar barnen att de skiljer på 

intentionerna bakom en handling. Att använda vapen symboliserar inte att den som bär vap-

net är ond utan att det är handlingen som avgör om denne är ond eller god. De uttrycker att 

medlen helgar ändamålen genom att man får slåss om man försvarar andra. Kaj använder 

karaktärer och en händelse ur Star Wars för att förklara och styrka argumenten att man får 

slåss om man skyddar andra. I barnprogram och barnböcker där godhet och ondska strider 

mot varandra brukar godheten alltid segra och ha en moraliserande slutkläm. Dahlin (2004, 

s. 80) menar på att hjälten/hjältinnan symboliserar att de är i rörelse sökandes efter något 

och de onda, som oftast är stationära, symboliserar det som har stannat i utvecklingen. Vida-

re skriver han att fantasin stimuleras med att komma i beröring med empatin. Detta ska på så 

vis påverka barnen och ge dem en anvisning i mötet med ondskan ska hanteras. I Kajs fall 

kan Star Wars – sagan väglett honom i moraliska fingervisningar till när våld är accepterat. 

 

Våld som barn exponeras för i barnkulturen är ett känsligt ämne. Vad våldet ger för efter-

lämningar och påverkan på barnen råder olika meningar på. Dahlin (2004, s. 86) menar på 

att fantasi och våld hänger ihop. Välutvecklad fantasi bidrar till att man kan leva sig in i per-

soners handlingar, få insikt i vad det innebär och på så vis kan ta avstånd ifrån det i verklig-

heten. Vygotskij (1930/1995, s. 44) beskriver fantasi med yttre och inre egenskaper där de 

inre egenskaperna är utifrån individens emotion och de yttre är påverkningar utanför indivi-

den. Sagovåld kan barn distansera sig ifrån då det inte är realistiskt. Frågan är om barnen i 

det här samtalet har haft en auktoritet som har förklarat essensen i ”medlen helgar ändamå-

len” eller om barnen har fått det från moraliserande kultur och reflekterat kring det. Med 

tanke på att barnen refererar till barnprogram. Samtalen bidrar till att barnen kan bearbeta 

fasor eller andra känslor som uppstår genom associativa minnen. Upplever barnen bilderna 

som i samtalen som skrämmande får de god tid att uttrycka rädsla och bearbeta den. De 

lämnas inte ensamma med sina tankar.   

 

Vidare i det sokratiska samtalet om Simbergs (se bilaga 5.a-b) bild får barnen frågan om de 

hade räddat flickan om de hittat henne skadad. De flesta barnen uppger att de skulle rädda 

henne från explosioner och brand och uppvisar med det civilkurage. Hugo uppger att han 

skulle rädda flickan för att det brinner samt att det är en god handling. Men när samtalsleda-

ren frågar varför det är en god handling, svarar han till slut att hans pappa har sagt det. Det 

är inte tydligt om Hugo själv anser att det är det rätta att göra eller om han lutar sig tillbaka 

på en auktoritets, i det här fallet hans pappas åsikter. För Sokrates var det viktigt att en del-

tagare svarade utefter sig själv och inte utefter en auktoritet (Pihlgren 2010, s 89). De vuxnas 

värderingar betyder någonting för barnen. Däremot bör barnen få chansen att reflektera och 

pröva sina ställningstagande i diskussion med andra. Genom att diskutera om olika etiska 

dilemman i ett samtalsklimat där inget är rätt eller fel kan barnen problematisera, få insikter , 

sätta sig in i värderingar och livsfrågor. Vilket även är en del av strävansmålen i förskolans 

läroplan (1998, ss 7-8). Att samtala om moraliska dilemman i förbindelse med samhällets 

normer bidrar till förmågan att kritiskt undersöka handlingar (Pihlgren 2010, s 34). Vidare 

kan man gå in i djupet och förstå valmöjligheternas komplexitet och komma till förståelsen 

att de rätta valen är subjektiva och inte alltid självklara.  
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Känslor och empati 
Av egna erfarenheter är det inte lätt att uttrycka sina känslor till andra för det innebär att 

man lämnar ut sig själv. Dessutom är det svårt att ge uttryck för sina känslor. Förskolans 

arbetslag ska bidra till en trygg barngrupp och med det bidra till att barns förmåga till empati 

och omtänksamhet utvecklas (Lpfö 98, ss 3-4). Det är viktigt att kommunikationen även kan 

beskriva våra känslor och ha modet till det. I förskolans läroplan står empati endast med en 

gång. Empati och känslor borde ges större vikt i läroplanen.  

 

Under det sokratiska samtalet när Picassos (se bilaga 7.a-b) bild var underlag för samtalet 

tolkade barnen att  figurerna på bilden var ledsna. Marielle förklarar varför man inte får göra 

någon ledsen med att relatera till sig själv. Hon beskriver hur en känsla kan smitta av sig till 

en annan och menar då att om man gör någon annan ledsen blir man själv ledsen. Vidare i 

samtalet undrar samtalsledaren om barnen minns att de gjort någon annan ledsen. Marielle 

sätter sig in i frågorna och svarar utefter hennes egna erfarenheter och känslor. Marielle me-

nar att hon har sårat andra när hon inte tror att hon är älskad. För oss visar det upp ett stort 

mod att våga säga detta till oss andra. 

 

Att älska, vara älskad och inte vara älskad är en stor livsfråga som kan kännas för mäktig att 

prata med barn om. Oftast rör det sig snarare om att vuxna inte vågar ta potentiellt ångest-

laddade livsfrågor med barn för att man befarar att barnen inte skulle hantera det (Dahlin 

2004, s 74). Så är sällan fallet och att det snarare är vi vuxna som undviker ämnet för att det 

skrämmer oss själva. Man bör istället bemöta barnen i deras tankar vilket visar på respekt 

inför barnet som en självständig tänkare (ibid, 2004 s. 74).  

 

Empati är förmågan att leva sig in, försöka förstå och känna in andras känslor samt sinne-

stämningar utan att bedöma en annan person (Kinge 1999, s. 50). Vidare är empati direkt 

anknutet till en själv och ens förmåga att uppleva känslor (ibid, s. 52). Fantasi definieras 

bland annat med inlevelseförmåga och på så vis är empati och fantasi besläktat. Kinge 

(1999, s. 56) skriver att man kan använda sig av fantasi och bilder med ett känsloladdat in-

nehåll för att genom det kunna förstå andra. Att föra sokratiska samtal med en bild som un-

derlag levandegör fantasin och därmed sätts inlevelseförmågan in i flera aspekter. Marielle 

delade med sig av sina reflektioner med inspiration från Picassos känsloladdade bild. Detta 

visar på att en bild kan vara ett hjälpmedel för ett lärande och utvecklande av empati och 

fantasi förd i ett sokratiskt samtal. 
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Didaktiska konsekvenser 
 

”Men konst är en illusion – olja på duk, huggen marmor eller krita på papper – det är 

vad betraktaren lägger till som får den att >> avbilda<<. Det är tydligt att detta sätt att 

läsa är kulturellt betingat – betraktarens eller läsarens egna kulturella och sociala om-

ständigheter är oskiljaktiga från denna process” (Arnold 2006, s. 134). 

   

Det är intressant hur ett citat ur en konstvetenskaplig introduktionsbok visar att alla delar 

studien tagit upp hör samman. Sokratiska samtal, bild tolkning/analys, förskolans styrmedel 

visar att kulturen genom sociala förbindelser mellan oss människor får betydelse för lärande. 

Citatet beskriver bilden som en illusion och nämner krita som verktyg. Kritan kan vara det 

redskap som finns i de flesta hem. Den kan vara barnets första möte med den visuella läs-

kunnigheten. Då samtalet utgår från en bild får det delvis en funktion som bildtolknings red-

skap. Bilden får funktion som en input för att sätta igång fantasin, den fungerar som samlad 

utgångspunkt och blir delvis en tankestötta för samtalets riktning. Barnen lär sig att skilja på 

person- och sakfrågor. De övar upp sin retoriska förmåga, sin tankekapacitet, sin abstrak-

tions förmåga och ett empatiskt förhållningssätt mot sina medmänniskor. 

 

De sokratiska samtalen är en metod som låter alla deltagares röster bli hörda och låter dem 

styra samtalens innehåll. Samtalsformen andas demokrati och kreativitet. Samtalet innehål-

ler den form av lärande som ger plats för intellektuell stimulans. Adler (1982 se Pihlgren 

2010, ss 39-42) förklarar lärandets väsen genom att använda tre pelare. Pelaren som rör ut-

forskande och skapande ges genom samtalen här möjlighet till intellektuellt stimulerande 

skapandeprocesser. Samtalet låter deltagarna erinras tidigare erfarenheter för att kunna re-

konstruera nya tankemässiga och språkliga skapelser. Samtalet bidrar under rätta former till 

styrkt självkänsla och tillhörighet i gemenskap med andra. Barnens röster blir respekterade, 

de bär ansvar och de övar sina framtida retoriska möjligheter där medborgare höjer sina rös-

ter.  

 

Fridolfsson (2008) nämner betydelsen av en trygg och utmanande miljö samt den vuxnes 

personliga inställning till att språket är väsentligt för att ett givande språkbruk ska gro. I vår 

undersökning har samtalsklimatet varit allt från högst lustfyllt till lite ruskigt, skrämmande 

och något hotfullt. Gemenskapen skänkte alltid en trygg bas. Barnen delade verkligen med 

sig av sina tankar och kunde förvåna oss med sina uttalanden. Vi vill tro att barnen skänkte 

oss sitt förtroende. I förhållande till bild tolkning och bildanalys diskuterade och uppmärk-

sammade barnen bilders tecken och symboler (manifesta planet) och diskuteras under bild-

analysen (på det latenta planet) konnotationer, kulturella erfarenheter och personliga min-

nen). De använder metafysiska och metaforiska tecken sammankopplingar under samtalen 

där bilderna noga undersöks (Frid 2002 & Karlsson & Lövgren 2001). 

 

Utvalda områden i läroplanen omfattas genom användning av de sokratiska samtalen. Dels 

de kategorier vi valt att lyfta i undersökningen men säkerligen går det att finna fler områden 

i läroplanens samtycke. Även många ämneskunskaper som ligger till grund för skolan har 

omnämnts i vår studie. För att nå de djupa tankarna i sokratiska samtalet krävs att alla, barn 

och pedagoger, har tid, lust och tålamod för att komma in i samtalets atmosfär. Vilket trots 

de täta tillfällena inte verkar vara något problem för deltagarna eller samtalsledarna i studi-

en.  
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Metoddiskussion 
Från början hade vi en ide om vilken ansats studien skulle utgå ifrån. Under arbetets gång 

förändrades perspektivet flera gånger och plötsligt stod vi utan ansats. I slutändan kom stu-

dien att påminna om ett utvecklingsarbete. Vi hoppas att vår studie inspirerar till en ökad 

användning av det superba samtalet i verksamheter. Där både pedagoger och barn utmanar 

sin fantasi, vidgar sina vyer, delar och stärker sin identitet och gruppkänslan genom respekt-

fulla samtal i tillåtande klimat.  
 

Att läsa litteratur om det sokratiska samtalets metod var en av de förberedelser som antogs 

att förhålla sig till under undersökningens gång. Vidare förberedelser var att välja ut bilder 

som vi ansåg hade ett samtalsämne, ett dilemma som vi trodde barnen kunde reflektera 

kring. Valet av frågor styrker Pihlgren (2010, s. 103) med underlag i att de sokratiska samta-

len inte ska ge färdiga svar. De ska istället vara möjliga att problematisera kring. De inle-

dande frågorna skapades under planeringsfasen för att vara relaterade till den utvalda bilden. 

Eftertanke lades kring att formulera de inledande frågorna för att de skulle väcka tanke och 

diskussion hos barnen. Pihlgren (2010, ss 110 - 111) menar att det är viktigt att ha öppna 

frågor som kan ge olika svar som sedan kan byggas vidare på argument och eftertanke. Det 

kunde vara svårt att formulera bra ingångsfrågor då man kände sig pressad. I efterhand inser 

man att man inte borde vara så orolig och stället fokusera på vad man själv faktiskt undrade 

över det man såg i bilden. Bra uppföljnings eller förtydligande frågor borde man lagt mer 

vikt vid. Det bästa är när barnen själva diskuterar och brinner för vad de samtalar kring. 

 

Det sokratiska samtalets metod förenklades något. I mejlkorrespondens med Ann Pihlgren 

blev vi informerade att det inte var nödvändigt att använda oss av personliga mål och 

gruppmål när man arbetar med barn i förskolan. Det var med fördel vi förenklade versionen 

av preseminariet då syftet var att lyfta barnens utsagor i själva seminariet och inte lära bar-

nen hela sokratiska samtalets arbetsmetod. Istället använde vi preseminariet med fokus att 

diskutera förhållningsregler (vilket ändå resulterade i egenansvar för att nå gruppmål) för 

samtalet. Det tar tid för vuxna och barn att behärska hela det sokratiska samtalets ädla konst. 

 

Att integrera sokratiska samtal, bildtolknings/analys metoder och fokusgruppssamtal visade 

sig fungera väldigt bra. Liksom fokusgruppsamtalets karaktär utfördes ändvände vi detsam-

ma genom att orsaka ett samtal utifrån en gemensam utgångspunkt. Utifrån bilden som ett 

ämne att samtala kring, undersökte deltagarna och samtalsledaren motivet de alla bevittnade 

(Dimenäs 2007, s. 64). Barnen argumenterade tämligen fritt och gruppfokussamtalets karak-

tär var av ostrukturerad form. Samtalsledaren hade i likhet med rollen som gruppfokussam-

talets ”moderator” överensstämde och har till varje samtal tillför en ny bild som stimstimu-

lusmaterial för varje samtal (Dimenäs 2007, ss 64-65). Till en början var den ena av oss av-

sedd att verka observatör till för att studera interaktionen mellan samtalsdeltagarna. Sju  del-

tagare (inklusive samtalsledaren) blev dock en övermäktig situation. Observation hade kun-

nat visa barnens interaktionsmönster till hur de väljer att agera och argumentera gentemot 

varandra. Det hade kunnat bidra till att vidareutveckla barnens sociala samspel med varandra 

i en gruppdialog för att ta till sig ett gott samtalsklimat. Det hade enbart varit greppbart om 

tillstånd till videokamera medgivits. Så istället blev moderator ackompanjerad av en bisitta-

re. Då den ene av oss agerade samtalsledare och den andre bisittare (rotering skedde efter 

vartannat samtal) under de sokratiska samtal. Bisittaren gjorde anteckningar om barnens 

kommentarer för att senare förstå vilket barn som sade vad. Det underlättade arbete vid tran-

skriberingstillfällena. Vår initiala tanke med det sokratiska samtalet var att vår roll som sam-

talsledare skulle vara liten. Önskan var att moderatorns roll skulle ara låg, alltså att efter 

bilden introducerats skulle moderatorn enbart haft en lyssnande och uppmuntra till att sam-

talets forstskridande (Dimenäs 2007, s. 66). I själva verket blev vår roll större än vad vi hade 

tänkt oss. Vi fick driva på samtalet med frågor och ibland hände det att vi inte uppfattade 
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barnens idéer och därmed avbröt deras tankebana med en ny fråga. Under Pihlgrens föreläs-

ning
7
 nämnde hon att det tar tid att bli en bra samtalsledare i sokratiska samtal. Att komma 

in i sokratiska samtalets karaktär är ett långtidsprojekt lika mycket för vuxna som det är för 

barn.  

 

Vi är själva kritiska till vår roll som samtalsledare. Där fanns en känsla av vi vid några till-

fällen gått miste om barnens yttringar då samtalsledarens egen erfarenhet av samtalsformen 

brustit och därpå avbrutit barnen med att ställa nya frågor i alltför ny riktning. En insikt i 

efterhand gällande formulerandet av frågor visar sig vara att slutna frågor är en del av vanli-

ga konversationer som man inte behöver vara rädd för att ställa. Man kan utmana fortsatt 

intresse och nästan provocera fram dilemman även genom slutna frågor i de sokratiska sam-

talen. Redan i fyra års åldern är barn kompetent kapabla att själva förstå att påståendena går 

att vidareutveckla. Ibland är frågorna rent av bra då deltagare hinner tänka efter och utveckla 

samtalsämnet. De kan bidra till början av debatt liknande karaktär då deltagarna föst klargör 

ett kort övergripande ställningstagande och därefter motiverar.  

 

 Som någorlunda färsk moderator/samtalsledare kan man utsättas för diverse tvivel inom sig 

själv. Man undrar hur långt man kan gå inom vissa ämnen, om man styr samtalet för mycket 

eller iväg från barnens intentioner. Exempel på det är då samtalsledaren frågar vilka bilder 

som finns i staden med baktanken att diskutera reklam. Som ny i rollen som samtalsledare 

händer det att man låser sig medvetet eller omedvetet vid sina egna intressen. Samtalsleda-

ren  låser sig och blir perplex då den inser att barnen inte nämner reklamen utan att Marielle 

lyfter att man kanske kan se kärleksbilder i städers centrum. Samtalsledaren frågar om de 

brukar se kärleksbilder på stan och ändå svarar Marielle Nä aldrig.  

 

Trots det känns studien mättad och belåtenhet infinner sig över den mångfald av barnens 

utsagor som studien resulterat i. Genom variation mellan planerade och spontana uppfölj-

ningsfrågor har barnen och samtalsledaren lyckats hålla samtalet gående. Vilket resulterat i 

ett innehållsrikt material att använda i studien. Svårigheten låg istället i att välja ut de intres-

santaste citaten då vi anser det mesta vara av värde för studien. Därför följer bilagorna som 

är sammanfattningar av hela bildsamtalen var för sig i slutet av dokument. 

 

Då bildurvalet var tänkt att bidra till bilder barnen tidigare inte kände till, visar resultatet på 

att så är fallet. Barnen drar paralleller mot tidigare erfarenheter av kulturella gestaltningar i 

sina utsagor. Några av bilderna var främmande för oss och andra inte. Några frågor formule-

rades under förberedelser för bildsamtalet. Under själva bildsamtalen uppstod frågorna och 

funderingar spontant för att låta samtalet fortgå. Nog kunde det hända att vi ändrade riktning 

för kvickt eller ledde samtalet i för hög grad omedvetet. Vi lämnade dock inte svåra, tunga 

frågor åt sitt öde utan försökte stödja barnen i sitt berättade för oss. Lika så har vi klumpigt 

någon enstaka gång styrt iväg samtalet från något känsligt ämne. Både bildtolknings och 

bildanalys modellerna som presenterats i studien passar förskolans arbete med barn från fyra 

års ålder. Samtalsstrukturen är verkligen inget som bör dröjas till skolåldern. I en ytterligare 

anpassad version kan säkert metoden användas för språkutveckling på mer genomtänkt plan 

för även yngre barn. Vår uppfattning är att begreppet ”konnotation” är minst lika inspireran-

de för små barn att bemästra som vätehydroxid. Begrepp som barnen använder efter avsluta-

de samtal är bland annat ”grund” och ”fokusera”. I efterhand infinner sig en insikt, nämligen 

att så många ytterligare bildtolkning och bildanalys begrepp med fördel skulle använts under 

samtalen. Vilket under tidspress tyvärr inte var möjlig att introducera. Valet av bilder slog 

väl ut då de inspirerade barnen till att dela med sig av sina röster så att diskussioner uppstod. 

Vilket var syftet med den valda undersökningsmetoden, nämligen fokusgruppssamtal.  

                                                 
7
 Ann Pihlgren, föreläsning i Borås om Sokratiska samtal, 9 september 2010 



 50 

Till en början hade vi kategorin religion, då vi ansåg bilderna kunna förnimma något reli-

giöst. Den föll bort då barnen vi under analys och bearbetning uppmärksammat att barnen 

inte nämnde rent religiösa figurer, sammanhang eller tecken. Det som barnen däremot lyfte 

var att änglar skapades av stjärnor och att de föddes ur ägg som kommer ifrån himlen. Idag 

porträtteras änglar inte som det gamla bokmärkets kristna änglar (älvor verkar mer magiska). 

De övriga kategorierna fick mycket större utslag under analys och bearbetningsfasen i arbe-

tet med studien. 

 

Vår  närvaro under insamlingen av empirin har höjt tillförlitlighet i studien. Nämligen att 

barnens utsagor spelades in, att deras utsagor hördes av samtalsledaren och bisittaren samt 

att vid transkriberingen noggrant genomgicks allt material varpå det fördes fram i studien. 

Genom gruppfokussamtalen som forskningsmetod bidrog till att studiens reliabilitet ökande 

eftersom instrumenten för insamlad empir till studien visar sig ha använts på ett lämpligt 

sätt. Till en början var bisittarens funktion ämnad till att även observera samspelet  mellan 

barnen. Det var en övermäktig uppgift då allt i samtalssituationen passerade i mycket högt 

hastighet. Vid första transkriberingen uppmärksammades svårheten i att höra vilket barn 

som yttrat vad. Så för att underlätta bearbetningen av empirin blev observatören bisittare 

som istället uppmärksammat följde samtalen samt antecknade vilket barns röst som sade 

vad. Vill man undersöka fysisk kommunikation bör man använda en videokamera (innehöll 

ingen rättmätig befogenhet).  

 

Vidare Forskning 
Efter genomarbetat studie undrar vi om barn i behov av särskilt stöd av olika slag får ett lika 

gott utbyte av dessa samtal. Det är en intressant aspekt att forska vidare med sokratiska sam-

tal, bildanalys och bildtolkning då vi anser att allas röster måste övas i att kritiskt granska 

samhället så de blir hörda i samhället. Forskning om röster bör lyftas i samhället. Då de so-

kratiska samtalen i så hög grad är språkutvecklande skulle det vara intressant att följa språk 

kurser som använder den metoden för nysvenskar i sina försök att lära det svenska språket 

och för svensktalande som vill lära andra språk. 

 

Philgren (2010 ss 122-126) beskriver hur samtalen kan uppföljas genom arbete via en matris 

där samtalsdeltagarna kan utmanas från novis (nybörjare) till mästare (utmärkt) som deltaga-

re i sokratiska samtal. En tanke angående hur samtalen istället kan utmanas och vidarearbe-

tas genom andra estetiska former. Att bearbeta resultatet där barnen skapar egna verk genom 

teaterföreställningar, måleri, skulptur eller filmskapande efter samtalen vore intressant att 

följa. Att bearbeta resultatet efter samtalen genom tillexempel teaterföreställningar, måleri, 

skulptur eller filmskapande av barnens egna verk. Philgren (2010 s 129) nämner hur samta-

len kan sammanfattas i en loggbok av elever där de skriver sina tankar och målar bilder i 

anknytning till samtalet. Då skulle yngre barn på andra vis bearbeta upplevelsen genom 

samtal. De skulle måla stora bilder individuellt eller i grupp, utifrån sig själv eller med en 

gemensamt bestämd upplevelse. Man kan också få barnen att lyfta de ansåg viktigast i sam-

talet och vem de vill rikta sitt budskap till. Annars kan deltagarna i anknytning till samtalen 

utveckla teaterföreställningar genom att rita bildmanus och bjuda in till spontansamlingar för 

att visa upp dessa. För att på ett demokratiskt, intressebaserat och lustfyllt sätt bearbeta tan-

kar som väckts under samtalet ytterligare. Det som skulle studeras då kan ha en mängd olika 

perspektiv. Praktiskt utförande, sociokulturellt lärande, relationer, identitet, demokrati, eller 

något annat fenomen som upplevs fängslande. Vidare undrar vi om barnen skulle vilja leda 

egna sokratiska samtal skulle det vara intressant att veta hur de väljer att gå tillväga, hur 

agerar de mot varandra under processens gång, hur samtalsledararen agerar, vilka bilder de 

väljer, vilka frågor de ställer, hur de förbereder ur didaktisk synvinkel. Kommer de att vilja 

ha med en pedagog som deltagare, får den inte vara med, ska pedagogen enbart dokumente-

ra samtalen, dokumenterar barnen själva eller ska pedagogerna enbart finnas i närheten för 
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att hjälpa till om samtalet kreverar? Det vore intressant att följa barnen och se om de själva 

kan hålla samtalen på en gynnande och kreativ lärande nivå. Vi efterfrågar ytterligare forsk-

ning kring de sokratiska samtalets aspekter ur andra perspektiv. Till sist skulle vi önska mer 

forskning kring yngre barn och visuell läskunnighet  
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Tack 
Vi vill tacka barnen som deltagit i vår studie för deras delaktighet och fantastiskt djupa  

filosofiska samtal.  

 

Vi vill även tacka alla konstnärer Blu, Marianna Gartner, Svein Nyhus och Helena Partos för 

att ha fått äran att använda era verk i våran uppsats. Tack till London Gallery of art och  

National Gallery of Art, Washington för tillstånd för bruk av konsten i arbetet. 

 

Tack till examinator Sonja Kihlström och vår handledare Marianne Strömberg för stöd och 

bedömning av arbetet. Speciellt tack till Anne Pihlgren med generöst bidragande av kontakt 

och stöd. Tack lika mycket universitetsadjunkt Mats Andersson för inspiration, material till 

undersökningen och för gnistan till hela studiens uppkomst. Även ett tack till närstående för 

stöd i arbetsprocessen.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gediget samarbete. 
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8 Bilaga 1.a 

Belshazzar's Feast.  

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 - 1669 

The National Gallery London 
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Bilaga 1.b 

 

Rembrandt - Belshazzar's Feast 

 

Sex deltagare – Marielle, Leon, Cornelia, Kaj, Vanessa och Hugo 

 

Samtalsledaren går igenom reglerna med barnen vilka är att lyssna, inte avbryta, inget är rätt 

och fel, man får ändra åsikt, fråga varandra och argumentera för sin åsikt. Vidare ställer 

samtalsledaren inledningsfrågan och barnen ombeds under tystnad titta på bilden. Barnen 

börjar med att beskriva vad de ser som är pärlor i hår, ljus och en hand. Barnen tolkar att 

handen kan vara en häxas, en trollkarl och en riddares. 

 

Barnen analyserar figurerna på bilden. De beskriver känslouttryck och huvudbonad. Barnen 

anknyter figurernas känslouttryck till händelsen (ljuset och handen som uppenbarar sig) och 

de ser att kläderna är annorlunda.   

Samtalsledare - Hur se dom ut? 

Kaj - Ja dom ser ut konstiga. 

Hugo - Förvånad. Å annolunda. 

Vanessa - Jag tycker att dom ser lite fånig. 

Kaj - Jag tycker att dom ser ut lite nått lite slags kines. Dom kommer från Indien.  

De spekulerar i om handen som kan vara en häxa har trollat fram ljuset. Kaj anser att det inte 

är en häxa för enligt honom har häxor klor vilket handen på bilden inte har. Senare i samta-

let anser Vanessa att kungen inte ser annorlunda ut varpå samtalsledaren undrar varför hon 

ansåg att den figuren var en kung. Leon svarar istället: 

Leon - Ja , jaa tror att de ä en kung bara för han har en krona. 

Samtalsledare - Han har nått annat oxå på huvet.  

Kaj - Aaa det är en sån här, som en kines har. 

Kaj avslutar med att igen trycka på att det som figuren har på huvudet är något från en annan 

kultur alternativt land. Leon identifierar figuren som en kung på grund av att han har en kro-

na ovanpå turbanen. Barnen diskuterar att det som kan stå skrivet i ljuset är att huset ska 

explodera. Samtalsledaren frågar vad de hade gjort om ljuset dykt upp hos dem med bud-

skapet och de var överens om att de skulle lämna huset. Barnen problematiserar över varför 

det bara är handen som syns. Anledningen kunde vara att personen var naken, rädd och blyg.  

  

Kaj undrar spontant över vad figurerna på bilden heter. Vanessa ska börja svara men beslu-

tar sig för att hon inte vet varpå Kaj anser att Vanessa visst kan tjejnamn. Kaj tittar på bilden 

och kommer fram till att det inte finns några tjejer med på bilden. Vanessa och Marielle rea-

gerar direkt och de börjar peka ut vilka som är tjejer. 

Kaj - Killar kan… tjejer kan inte ha skägg. 

Vanessa - Men det ä inget skägg. 

Kaj - Man vet inte vem hon har skägg. 
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Samtalsledare - Om man nu inte ser ansiktet på den personen hur kan man se att det är en 

kille eller en tjej? 

Leon - Jo för att man har röda kläder å dom har en sån här grej som dom har här. 

Leon påstår att man ser på de röda kläderna och om de har föremål (pärlor) i håret huruvida 

de är tjejer eller inte. Barnen fortsätter att diskutera vem som är tjej respektive kille. Barnen 

räknar figurerna på bilden.  

Vanessa - Kolla, första, andra, tredje och första andra. 

Vanessa räknar tre tjejer och två killar på bilden. Kaj hävdar att han vet att det finns flest 

killar i hela världen för det vet hans kompis Adam Frisk. Vanessa och Kaj diskuterar om det 

finns flest tjejer eller killar. Kaj står på sig att det finns fler killar i världen än tjejer medan 

Marielle menar på att det finns lika många av båda. Barnen börjar tolka huruvida figurerna 

på bilden är onda eller goda.  

Kaj - Jag tycker att alla ä dumma. 

Samtalsledare - Varför tycker du att dom ä dumma? 

Kaj - För att handen ä dum tycker ja. För jag tror att de ä ingen häxa som har som, de är 

ingen häxa för att häxan har klor… 

Kaj uppmärksammar handen och direkt efter problematiserar han den till att det inte kan 

vara en häxas hand eftersom häxor har klor, enligt honom själv. Marielle har en annan bild 

hur häxor kan vara. 

Marielle - Ja tror att häxan ä snäll o dom där ä onda.       

Kaj - Men häxor ä inte snälla dom ä allti onda. 

Marielle - Nej dom kan va snälla också.  

Marielles syn på häxor är att de även kan vara goda vilket direkt strider mot Kajs syn på 

häxor. Strax efteråt avslutas samtalet. Samtalsledaren frågar barnen om de tycker det har gått 

bra att följa reglerna.  
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9 Bilaga 2.a 

Illustration ur Snäll  

Svein Nyhus 

Norge 
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Bilaga 2.b 
 

Nyhus – Illustration ur boken Snäll 

 

Sex deltagare – Marielle, Leon, Cornelia, Kaj, Vanessa och Hugo 

 

Samtalsledaren inleder med att fråga om barnen kommer ihåg reglerna. Barnen ger exempel 

på en del regler de minns och samtalsledaren bekräftar reglerna. Inledande fråga ställs och 

barnen svarar. De ser ett ”flickbarn” som är argt. Vidare tycker de sig se en polis och bebi-

sar. Vanessa tycker en del figurer är annorlunda. Samtalsledaren frågar vad som händer och 

Cornelia tolkar att flickan har gjort något dumt. De tolkar händelsen på bilden att folk är 

oroliga för flickan. Polisen ropar på henne och pappor står vid sidan, platsen kan vara hem-

ma eller i en affär. Samtalsledaren frågar hur barnen tror att flickan känner sig varpå de sva-

rar att hon är arg. När samtalsledaren frågar varför svarar Kaj: 

Kaj – För hon vill inte att att hon inte ska ta henne. 

Samtalsledare – Aa är han där för att hämta henne? 

Cornelia - för att hon inte har nån mamma å pappa. 

Vanessa – De ä därför han peka på henne. 

Samtalsledare – Okej. Så polisen ska hämta henne? För att hon inte har en mamma och 

pappa? 

Vanessa – Till barnhemmet. 

Kaj - precis som Pippi Långstrump. 

Nu initierar Vanessa att polisen skulle ha sagt: 

Vanessa - DU DÄR, DU SKA GÅ TILL BARNHEMMET!   

Samtalsledaren undrar då vad flickan skulle ha sagt, varvid Vanessa fortsätter: 

Vanessa -  JAG VILL INTE. NEEEEJ JAG VILL INTEEE! 

Avslutar Vanessa och alla skrattar åt den utförda dramatiseringen. Leon pekar ut flickans 

mamma, pappa, farfar och mormor. Samtalsledaren uppmuntrar barnen att titta på vad de 

andra figurerna gör på bilden. Barnen tycker att figurer gömmer sig för polisen för de är 

rädda och oroliga. När barnen fick frågan vad de hade gjort om de gått in i bilden svarade 

barnen att de skulle hjälpas åt med att ta flickan därifrån, från polisen. 

Cornelia beskriver hur mamman och pappan glömmer bort flickan när de ska handla och 

hon rymmer. När Cornelia säger att hon skulle ta med flickan och springa därifrån anmärker 

Marielle att det skulle kunna vara någons lillasyster. En svans diskussion uppstår där barnen 

tycker sig se att flickan har svans. Vidare diskuterar de att de hade tagit av sig svansen på 

diverse olika sätt om de själva hade en svans. Senare uppmärksammar barnen att flickans 

klänning är smutsig. De problematiserar att flickans klänning är smutsig för att hon lekt med 

lera, lerhög, lerpöl, att någon har bajsat på henne eller lekt med choklad. Därefter pratar dem 

om vad hon kan lukta. Svansämnet dyker upp igen och många av barnen skrattar. Kaj tycker 

att det är ett dåligt samtal för att det är mycket skratt. Samtalet avslutas strax därefter. 
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10 Bilaga 3.a  

St. Jerome 

Michelangelo Caravaggio, 1571 –1610 

Co-Cathedral of St. John, Valetta, Malta 
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Bilaga 3.b 
 

Caravaggio - St Jerome 
 

Fem deltagare – Marielle, Leon, Cornelia, Kaj och Vanessa. Hugo var ledig.  

 

Samtalsledaren undrar om barnen kommer ihåg reglerna. 

Vanessa – Att man måste lyssna på varandra. 

Leon – Å inte bryta. 

Barnen tar upp regler och konsekvenser och Vanessa konstaterar att det är samtalet. Kaj på-

pekar även att man inte får prata för länge för då får inte de andra säga någonting heller. 

Leon lyfter att man får tycka hur man vill i respons på att det inte finns något som är rätt 

eller fel. Efter det ställer samtalsledaren den inledande frågan. Barnen konstaterar att kraniet 

på bilden har varit en människa och att det nu var dött. Mannen på bilden tycker Kaj och 

Leon har en skadad arm och blöder. Till svar på varför mannen har en döskalle på sitt bord 

spekulerar barnen att mannen hittat en död person vars skelett han har tagit och att mannen 

gillar skelett. Vidare berättar barnen att skelett hittar man på gravplatser begravd under jord 

och man får gräva för att hitta det. 

 

Barnen har uppmärksammat en mörk lila oval sak i bilden och undrade vad det var. De dis-

kuterade kring olika alternativ som tyg, lucka och sköld. Barnen försöker avgöra på vilken 

tid mannen levde på med att sätta årtal såsom 70-talet, 1900-talet, 1000-talet, 90-talet och 

20-talet. Kaj nämner även att mannen lever efter dinosaurietiden. De uppmärksammar även 

att mannen sitter och skriver. Vidare dök vapen upp i samtalet efter att de diskuterat att 

mannen på bilden har skapat pirater. Barnen kom fram till att pirater finns än idag, att de 

stjäl pengar och att de är onda. De ville ha vapen så de kunde slå dem onda piraterna. 

Samtalsledare - Dom som har vapen är dom onda eller goda? 

Kaj - Som ä go ähh onda kan ha vapen å snälla å goda kan ha vapen. 

Leon - De finns goda pirater.  

Marielle - Ja typ som piraterna på tv. 

Samtalsledare - Kan man göra goda gärningar, goda ting när man har vapen med? 

Leon - A man kan slåss mot dom onda.  

Barnen skiljer på goda och onda pirater som finns i verkliga livet och på tv. De anser även 

att man kan göra goda gärningar genom att använda våld på de som är onda. Samtalsledaren 

frågar huruvida det är en god gärning att slåss varpå Leon svarar att man kan skydda nåra 

genom att slåss. Marielle ansåg att man inte skulle slåss.  

Kaj - De ä bättre att slåss för att skydda. De goda som skyddar sig ä bättre än onda. Onda, 

onda behöver behöver döda dom, för att vinna laget men de gör dom goda istället. Dom 

onda förlorar och Luke Skywalker typ han han är bättre än Darth Vader. För att Luke 

Skywalker har slått ner Darth Vader då borde han no va ond. 

Kaj problematiserar varför ändamålen helgar medlen. Han drar en parallell med karaktärer 

från Star Wars för att förtydliga sitt anförande. Senare återkopplar han Darth Vaders öde 
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med mannen på bilden. Darth Vader blev nerslagen av den gode Luke Skywalker och man-

nen på bilden tycker Kaj ser skadad ut i ansiktet och därför borde han vara ond han med för 

att en god har slagit honom. 

Marielle - Man vet inte om han ä ond eller god.  Jag tror i alla fall att han ä god. 

Marielle beslutar sig för att man inte vet huruvida mannen är ond eller god men tar ett ställ-

ningstagande där hon tror att han är god men motiverar inte varför. Kaj motiverar att man-

nen är ond genom att beskriva färgerna på mannens kind, röd och brun, och associerar det 

med att mannen har blivit slagen. Han ändrar sedan sin åsikt och håller med Marielle om att 

man inte kan veta om mannen är ond eller god. Leon motiverar att man kan se om man är 

ond eller god genom att titta på ögonen. Samtalsledaren återkopplar det barnen tidigare har 

anmärkt på i samtalet med att mannen skriver.   

Leon - Ja med liten penna. 

Kaj - Nä han skriver mä en fågelfjäder. Jag tror han skriver, skriver med på Nalle puh.. 

Marielle - Men ja tror ja vet,  

Samtalsledare - Mm. 

Marielle -Annars, han har lite bläck i en burk å så doppar han fjädern i å så skriver han.  

Barnen beskriver pennan mannen använder sig av. Kaj gör associationer med Nalle Puh och 

Marielle berättar hur man använder sig av en fjäderpenna. När samtalsledaren frågar om det 

är en modern eller gammal penna svarar flera barn att det är en gammal penna. Kaj förtydli-

gar med att moderna pennor inte fanns förr i tiden. Barnen sätter sig in i mannens perspektiv 

och har iden om att han skriver om sin döde vän. Kaj berättar en historia om sin gammel, 

gammel farmors öde. Barnen får frågan om de hade velat ha en döskalle i sitt rum. Kaj och 

Cornelia skulle tänka sig att ha en riktig döskalle. Samtalsledaren frågar barnen om det har 

gått bra med samtalet och barnen svarar att det har gått bra eftersom ingen har behövt gå ut. 

Samtalet avslutas därefter. 
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 Bilaga 4.a  

Boy with bear 

Marianna Gartner, 1963- 

Kanada 
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Bilaga 4.b 

 

Gartner - Boy with Bear  

 

Sex deltagare – Marielle, Leon, Cornelia, Kaj, Vaness och Hugo. 

 

Samtalsledaren ställer en inledande fråga som handlar om relationen mellan människan och 

det vilda djuret. När bilden visas svarar barnen isbjörn, människa och pirat. Vidare tycker 

Kaj att piraten röker. Samtalsledaren undrar varför Kaj tror han röker. 

Kaj – För att han ä nå en gammalt barn. 

Samtalsledare – Hur gammal är han då? 

Leon – Typ femti.  

Leon och Marielle uppger att figurerna på bilden befinner sig på Island. Kaj säger att pirater 

kan finnas på Island och Finland. Vädret på Island påstår barnen är kallt utomhus och att det 

är snö där. Pojken anser barnen inte är varmklädd. Övriga åsikter om hans kläder är att dem 

är fula och fina. 

Kaj – Fina fula kläder. För hans skor är smutsi där men ren här. 

Samtalsledare – Mhum 

Marielle – Nä men dom ä båda rena tycker ja. Utom klacken på skorna. 

Kaj – Klackskor kan inte killar ha. 

Marielle – Jo 

Kaj – Ne, bara för han har små klackar 

Barnen tittar på detaljer på bilden och ser en rosett och att isbjörnen har små ögon samt att 

tassarna är för vassa och att han borde klippa ”naglarna”. Kaj reagerar direkt med att killar 

inte kan göra det och Marielle säger att det går om man filar med en fotfil. Vanessa bryter in 

och tror att pojken och isbjörnen ska gifta sig med varandra. Kaj tror att dem är kära i var-

andra. Barnen könsbestämmer björnen som en pojke. Samtalsledaren uppmärksammar att 

pojken håller något i handen och barnen tycker sig se att det är en pistol och en blomma. 

Hugo tror att pojken ska ge blomman till björnen och Leon samstämmer. Kaj tycker det är 

en rökare och inte en pistol för en pistol har inte så mycket eld. Cornelia tror det är en pistol 

och har precis avlossat ett skott. Marielle tycker pojken liknar Adam Frisk varpå Kaj reage-

rar med att Adam är väldigt stark och kan knäcka huvuden. Vanessas gensvar är Koko. Sam-

talsledaren leder tillbaka uppmärksamheten till bilden igen. 

Marielle – Ja tycker han har konstiga skor. 

Samtalsledare – Va är de för konstit mä dom? 

Marielle – Han har klackar på dom. 

Samtalsledare – Asså har han de? 

Vanessa – En kille har klackar. 
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Samtalsledare – Har ni aldrig sett en kille med klackar förut? 

Kaj – Aa men klackar, killar kan ju inte ha klackaskor. De är bara såna här små klackar 

som bara låter ingenting. 

Kaj imiterar ett lågt klackljud för att demonstrera skillnaden mellan klackar som killar har 

och klackaskor som flickor har. Samtalsledaren frågar vidare hur mycket plats djuren får ta i 

samhället. 

Marielle – Jättestor. 

Samtalsledare – Tycker ni att de får va här i stan många vilda djur? 

Barn – Nääää 

Vanessa – För då river sönder allting. 

Kaj – Om alla fortsätter kasta skräp då då lever inte djuren då har vi inga djur å männi-

skor. 

Marielle – Människor har vi. 

Kaj – Nä vi dår. 

Marielle – Va ä dår? 

Kaj – Hah! De betyder dööd. Heh. Dår dör. 

Barnen problematiserar djurens närvaro i staden och nedskräpning. Kaj inser glatt sin fel-

sägning efter Marielles fråga och rättar sig själv. Samtalsledaren undrar vems naturen är. 

Hugo – Djurens. 

Kaj – Människornas. Å isbjörnar har små små svansar. 

Leon – Isbjörnarnas. 

Barnen tolkar om isbjörnen är god eller ond. Barnen har olika åsikter. Kaj och Vanessa 

tycker isbjörnen verkar snäll och ska krama pojken. Cornelia tycker isbjörnen är ond då hon 

tolkar att den ska rivas. Vidare frågar samtalsledaren barnen hade känt om de stått där poj-

ken står och haft isbjörnen bakom sig. Delade åsikter där dem flesta barnen tyckt det varit 

läskigt medan vissa tyckte det verkade spännande. Marielle hade sprungit till ett land där det 

inte fanns några djur varpå Kaj kommenterar att det finns djur i alla länder. Vanessa hade 

velat ha en delfin hemma och Kaj kommenterar igen att delfiner är alldeles för stora för att 

kunna ha den i hemmet. Barnen beskriver hur de hade attackerat isbjörnen med diverse va-

pen om de hade befunnit sig tillsammans med den. När samtalsledaren återkopplar frågan 

om djuren har en plats i vårat samhälle svarar barnen nej och att de hör hemma i djurparken. 

Samtalsledaren frågar barnen om de stött på några vilda djur. 

Hugo – Nej, min pappa har gjort det. 

Samtalsledare – Mhum, vadå för djur? 

Cornelia – Ja har sett tigrar å lejon. 

Samtalsledare – Var då nånstans? 
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Cornelia – I djurparken. 

Kaj – Giraffer finns inte i skogen. 

Vidare frågar samtalsledaren om de känner till om några björnar i sagans och filmens värld. 

Kaj – Ne, ja ja Kalle. 

Samtalsledare – Kalle 

Kaj – Ja Kalle. 

Samtalsledare – Kalle Björn? 

Kaj – Ha, en som heter Kalle som är människa a han har en brun ö björn å han ä snäll. 

Kaj tar upp en björn figur han har sett från en saga eller film. Cornelia har också en referens 

som hon berättar om. 

Cornelia – Ja jag har sett en film. Å så först tog, de va inte blod, alltså ketchup på sig Kal-

le Anka, sen kom Knatte Fnatte å Tjatte å några andra m, så gick dom runt Kalle kunde 

inte se men sen så vände dom på nånting brunt och sen kom en björn slickade sig om foten 

så skrattade Kalle. 

Samtalsledaren frågar barnen vad de hade gjort om pojken och isbjörnen hade dykt upp 

utanför dörren (tills samtalsrummet). Marielle hade klättrat upp i taket och gömt sig i lam-

pan. Cornelia hade attackerat med en kniv varpå samtalsledaren undrar med vilken kniv och 

tittar menade runt omkring i samtalsrummet. Kaj har fått syn på brädor som står i rummet 

och tycker att man kan använda dem till att ge isbjörnen flis. Hugo skulle springa hem och 

gömma sig under sängen. När samtalsledaren påpekar att fönstret inte går att öppna säger 

Cornelia att hon ska springa ut till isbjörnen och Marielle inflikar att hon kan boxa isbjör-

nen. Samtalet avslutas strax därefter.
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12 Bilaga 5.a 

Sårad Ängel 

Hugo Simberg, 1873 - 1917 

Statens Konstmuseum Finland 
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Bilaga 5.b 

 

Simberg - Sårad Ängel 

 

Sex deltagare – Marielle, Leon, Cornelia, Kaj, Vanessa och Hugo. 

 

Samtalsledaren ställer en inledande fråga och barnen börjar tolka och analysera. De sätter 

sig in i pojkarnas perspektiv och kommenterar att de tycker det är tungt att bära flickan, som 

de oftast refererar till som en älva. Cornelia uppmärksammar att älvan har bandage runt hu-

vudet för hon har skadat sig. Hon utvecklar det med att hon har ramlat och att pojkarna bär 

henne till en älvby. Kaj upptäcker blod på vingen. De ändrar sig och är överens om att hon 

bärs till ett älvsjukhus. Barnen under påtryckande frågor från samtalsledaren diskuterar om 

det finns älvsjukhus. Kaj menar på att det inte finns det medan Marielle påpekar att det finns 

i älvornas värld. Samtalsledaren frågar barnen vilken värld figurerna i bilden är. Marielle 

anser i vår värld och Cornelia och Leon tycker att dem är i älvornas värld. Kaj hävdar att det 

inte finns några älvor i vår värld men att tandfèn finns. Marielle omvärderar sin tolkning och 

tror att flickan är en ängel som ramlat ner. Kaj säger att änglar kommer från stjärnorna. Va-

nessa berättar att en häxa slog flickan med en pinne. Samtalsledaren frågar vad skillnaden 

mellan änglar och älvor är och Marielle svarar kläderna. Cornelia och Hugo menar att änglar 

kommer från himmelen. Marielle beskriver älvor med att de kan flyga och trolla för det har 

hon sett på TV. 

 

Vidare analyserar barnen pojkarnas ansiktsuttryck och de finner dem ledsna. Hugo tycker 

pojkarna är trötta av att bära på flickan. Samtalsledaren frågar barnen om älvor och änglar 

har filmer och böcker i deras värld. Kaj tror att de har människofilmer. Marielle hävdar att 

älvor finns på riktigt. Leon uppmärksammar att man kan se flickans ögon och pekar ut det 

för dem andra barnen. Cornelia anser att älvan (som de oftast refererar flickan till) ska 

slängas i djupt vatten av pojkarna. Hon förklarar att älvan har ögonbindel för att hon inte ska 

se vad pojkarna tänker göra. 

Samtalsledare - Har pojkarna tagit de här beslutet själva? 

Cornelia - Nae, häxan. 

Kaj - Häxor ä inte bra. 

Marielle - De här va häxornas barn? 

Samtalsledare - Är de här häxornas barn tror du? 

Cornelia - A för dom ser onda ut.  

Samtalsledare - Va ä det som gör att dom ser onda ut? 

Marielle - Ögonen. 

Cornelia - För häxan, häxan har trollat dom till onda fast dom inte ä onda. 

Cornelia har sett i bilden att det i bakgrunden finns en sjö. Hon svarar samtalsledaren på 

dennes frågor med att väva en historia till varför pojkarna ska slänga älvan i vattnet. Häxan 

finns inte med i bilden utan utgör en bakgrund till den handling som Cornelia tolkar i bilden.  

Samtalsledaren frågar vad barnen hade gjort om de hittat henne skadad och var helt själva. 

Kaj skulle rädda henne genom att ta henne därifrån för att det kommer att explodera. Hugo 

ombeds att svara.   
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Hugo - Rädda henne.  

Samtalsledare - Hur? 

Hugo - Springa ifrån med henne. 

Samtalsledare - Varför skulle du rädda henne? 

Hugo - För de brann i hennes hus. 

Samtalsledare - Tycker du att du gör en god handling eller en ond handling när du räddar 

henne? 

Hugo - God. 

Samtalsledare - Varför är de en god handlig tycker du?  

Hugo - Fööör, för man måste rädda nån. 

Samtalsledare - Varför måste man rädda någon? 

Hugo - Föööör att…för att ja vet bara dä. 

Samtalsledare - Du vet bara de. Ä de för, ä de nån som har sagt de? 

Hugo - Mm min pappa har sagt de. 

Hugo spinner vidare på Kajs explosion med att det brinner i hennes hus. Han berättar att 

hans pappa har sagt att man ska rädda andra. Cornelia har tidigare under samtalet tyckt att 

älvan var död. Hon får också frågan vad hon hade gjort om hon hittat älvan. 

Cornelia - Ee räddat henne. Om ja va i den bilden skulle ja springa till henne å sen skulle 

ja ta med henne till mitt hus. Å i om ja va i dä… 

Samtalsledare - Varför hade du räddat henne? 

Cornelia - Föööör om hon va död eller så. 

Samtalsledare - Men om hon är död behöver hon bli räddad då? 

Cornelia - Ja de ä klart. 

Samtalsledare - Hur då? 

Cornelia - Man måste ta hand om henne en person som ä död. Sen måste man begrava 

henne. 

Samtalsledare - Hade du velat ta hand om en död person? 

Cornelia - Mm. 

Barnen diskuterar vidare hur de skulle rädda flickan. Vanessa skulle bland annat använda sig 

av en gris för att låta grisen bära flickan. Strax därefter avslutas samtalet. 
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13 Bilaga 6.a  

Backflip 

Blu 

Berlin, Tyskland 
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Bilaga 6.b 

 

Blu – Backflip 

 

Tre deltagare – Marielle, Cornelia och Vanessa. Kaj och Leon ville inte delta. Hugo var le-

dig. 

 

Samtalsledaren ställer en inledande fråga. Barnen börjar direkt analysera bilden. Cornelia 

anmärker att hjärnan är hela kroppen samt att den stora varelsen äter upp en liten varelse. 

Barnen uppger att ögonen är vita för att irisen är uppäten. Marielle undrar varför alla männi-

skor är nakna och Cornelia tolkar att jätten har ätit upp alla kläderna. Efter att samtalsleda-

ren ställer en fråga, följer en längre dialog mellan barnen. 

Samtalsledare - Hur tror ni att han ehh mår då? 

Marielle och Vanessa påstår att figuren mår bra, men Cornelia har en annan uppfattning: 

Cornelia - Inte bra, jan ä bara förkyld och går ut å bara stirrar på alla. Han vet inte vad 

han taaar.. 

Marielle - Ja tror de där ä djur. 

Cornelia - Som kan förvandla sig till en människa.  

Vanessa - Han har bara skelettet å alla vill klättra upp hans skelett. 

Samtalsledare - Mhum.. 

Vanessa - Alla i hela universum. Kommer en liten sån här, då kommer han å bara äter upp 

alla kläder.  

De fortsätter diskutera att jätten äter upp kläder och sin kropp. Samtalet går in på detaljer när 

barnen börjar diskutera den vita lilla figuren. Samtalsledaren frågar varför den är vit.  

Marielle - kanske han är gjort av vit choklad.  

Vanessa- eller gjort av banilj. 

Cornelia - Banilj? 

Samtalsledare – M. 

Cornelia -vaniiilj. 

Marielle - han tar nog vanilj i ögon å vit choklad. 

Vanessa - Å sen banilj, banilj å socker å pruchh… 

Marielle - å sen så vispar vi ihop de å så häller ner det i ögat. Å sen i näsan rinner ner. 

Vanessa - näsan munnen lalala 

Barnen konverserar med bakning som tema. Vanessa gör ett sprängljud. Samtalet luckras 

upp och samtalsledaren ställer en ny fråga om vad som händer med de som tycks ramla ner. 

Marielle svarar att dem dör. Samtalsledaren frågar var bilden är målad någonstans. 
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Vanessa - Där. 

Cornelia – Italien. 

Marielle - Italien. 

Cornelia säger även att den är målad av människor. Vidare beskriver barnen hur varelsen går 

runt kvarteret och problematiserar om figuren har en svans.  

Samtalsledare - Är det nått nytt för människor att måla på väggar eller får man måla på 

väggar? 

Cornelia - Näej. 

Marielle - Nea man får inte måla på väggarna. Va tycker du? 

Marielle frågar Vanessa men hon svarar inte. 

Samtalsledare - Varför inte då?  

Cornelia - Ja tror, ja har en regel som man inte får göra tror ja. 

Samtalsregel - Du tror att det är en regel man inte får göra? Finns de några som visar bil-

der på väggar å sånt?  

Marielle - Ibland. 

Samtalsledare - Va för sorts bilder? 

Marielle - Kanske kärlek. 

Samtalsledaren frågar om hon sett sådana bilder i staden men hon uppger att hon aldrig har 

sett det. Cornelia säger att hon har sett på TV. Samtalsledaren frågar barnen vad de tror att 

människorna som bor i huset tycker om målningen varpå Vanessa anser att det är jättens 

hus. Cornelia sammanfattar: 

Cornelia - Eh, då, de den har in, själva grunden är att den inte har en kropp. Först biter 

den av doms kläder sen sätter han på den va han vill på sin kropp, han har inga kroppar. 

Att han har inga kroppar, han har bara… att de bara är skinnet. 

Cornelia visar på sitt finger där hon har en hudflaga för att förtydliga. Barnen kommer in på 

jättens utseende där Marielle tycker jätten är ful. Vanessa problematiserar att jätten ska äta 

upp hennes kläder. Hon förklarar vilka klädesplagg jätten får äta och inte äta. Samtalsleda-

ren frågar vad barnen hade målat om de hade fått måla på en vägg. Barnen var eniga om att 

de skulle måla hjärtan, stjärnor, blommor och rosetter. Marielle nämner att man kan måla på 

fönster och Vanessa berättar att det har skett inbrott på en skola där ett fönster krossades. 

Samtalsledaren frågar barnen var målningen kan finnas någonstans. Denna gång hävdar 

Cornelia att hon inte har sagt Italien. Vidare diskuterar barnen om de hade velat att graffiti 

hade funnits i deras hemstad och på deras husväggar. Samtalsledaren undrar hur de små va-

relserna mår och barnen tyckte inte de verkade må bra eftersom de var nakna och på så vis 

frös. Strax därefter avslutas samtalet. 
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14 Bilaga 7.a  

The Tragedy 

Pablo Picasso, 1881-1973 

The National Gallery of Art, Washington, DC, USA 



 75 

Bilaga 7.b 

 

Picasso – The Tragedy 

 

Tre deltagare – Marielle, Hugo och Vanessa. Kaj och Leon ville inte delta. Cornelia var le-

dig. 

 

Samtalsledaren ställer en inledande fråga och barnen börjar analysera bilden. De pratar om 

att figurerna på bilden fryser för att det blåser och är kallt och att de inte har något på fötter-

na eller en mössa på huvudet. Vidare diskuterar barnen var figurerna är någonstans och sva-

ren varierar mellan hemma och på stranden vid havet. Samtalsledaren undrar över varför 

figurerna inte har mössa eller skor på sig. Barnen svarar att det inte fanns det förr i tiden. 

Marielle tror att bilden utspelar sig på trehudratalet och vidare pratar barnen om en fjäder-

penna som man doppar i bläck för att förstärka att det var en tid för länge sedan. 

Marielle - Ja tro dom hade bläck i en burk den den tiden. Bläck å en fjäder å så doppar 

dom den i bläcket sen skrev dom. Som Emils mamma när hon skriver i dagboken. 

Barnen tolkar att figurerna är ledsna. Vanessa tolkar att figurerna önskar sig en sommar och 

att pojken på bilden försöker frammana sommar med magi. Marielle tror att figurerna är 

ledsna för att pojkens lillebror har dött. Vidare visar Vanessa och Marielle med deras 

kroppsspråk hur de ser ut när de fryser och är arga efter att de tolkat att människorna på bil-

den fryser och är ledsna. Vanessa tycker att kvinnan på bilden verkar säga något.  

Vanessa - Varför ska inte bilden prata, eller, om oss? 

Samtalsledare - Om dom står å pratar om oss, å vi står å pratar om dom. 

Vanessa - Han kanske viska åt sig själv å hon pratar om oss. 

Vanessa problematiserar att dem på bilden likaväl kan prata om oss så som vi pratar om 

dem. Vanessa tolkar att kvinnan på bilden säger något hemligt för oss att höra. Samtalsleda-

ren frågar vad som gör barnen ledset och de diskuterar det. Vidare samtalar barnen om tårar 

och vad det är för något. Barnen kommer fram till att alla får gråta, vuxna som barn förutom 

älvor. När barnen får frågan om man får göra någon ledsen svarar de alla nej. Men när sam-

talsledaren frågar varför man inte får göra någon ledsen kan barnen inte svara. Samtalsleda-

ren trycker vidare i ämnet. 

Samtalsledare - Men vem är de som har sagt att man inte får göra andra lessna? 

Vanessa - Ingen 

Marielle - Ingen 

Hugo - Ingen 

Samtalsledare - Är de ingen som har sagt att man inte får göra andra lessna? Då undrar ja, 

hur vet ni att man inte får göra andra lessna? 

Marielle - Därför man kan själv bli lessen också. För att en kompis blir lessen. Ja har sett 

hemma å då va de så att två kompisar klättrade i ett klätterträ på gården å nån ramla ner 

och då börja den gråta så den andre börja gråta. 
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Ingen av barnen anser att någon har sagt till dem att de inte får göra andra ledsna. Marielle 

motiverar det med att relatera till sig själv och sedan uppger ett vittnesmål för att styrka sin 

motivering. Samtalsledaren fortsätter dyka i ämnet och frågar barnen efter egna erfarenheter.  

Samtalsledare - Händer de att ni har gjort, kommer ni ihåg att ni har gjort någon lessen? 

Marielle - Ibland så gör ja de. 

Samtalsledare - Vad tänker du eller känner du när du råkar göra någon annan lessen? 

Marielle - Gå å säga förlåt. 

Samtalsledare - Men hur kommer de sig att innan du kommer o säger förlåt hur kommer 

det sig att du gör någon ledsen? 

Marielle - Om jag tror att jag inte ä älskad.  

Marielle sätter sig in i frågan och svarar. Barnen reflekterar vad de ser och inte ser på bilden 

och strax därefter avslutas samtalet. 
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15 Bilaga 8.a 

Childrens games 

Pieter Bruegel, 1527 – 1569 

Konsthistoriska Museum Wien, Vienna 
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Bilaga 8.b 

 

Bruegel – Childrens games 

 

Tre deltagare – Cornelia, Kaj och Vanessa. Leon och Hugo ville inte. Marielle var ledig. 

 

Samtalsledaren ställer en inledande fråga. Barnen analyserar om det finns många barn ute på 

sin gård i jämförelse med antalet barn i bilden. De är överens om att det inte finns så många 

barn på sina utegårdar. Barnen tolkar vad figurerna på bilden gör för något. Samtalsledaren 

undrar vilka figurerna på bilden är och Kaj jämför med sin gammel gammel farmor. Han 

förtydligar att det var för länge sedan för figurerna på bilden och hans gammel gammel far-

mor såg likadana ut. Barnen diskuterar vad de brukar göra ute på sin gård när Kaj upptäcker 

en person med luva om huvudet.  

Kaj - Där är en guldman, tror man. 

Vanessa - En silverman. 

Kaj - En silverman ä dä! Ett silver spöke. 

Vanessa - En silvermanflicka.   

Kaj- Nähä de finns ingen nått som heter så.   

Vanessa rättar färgen på luvan. Kaj menar att begreppet silverman existerar men inte Vanes-

sas begrepp silvermanflicka. Vidare upptäcker barnen figurer som hoppar bock och barnen 

diskuterar huruvida det är människor eller hästar. De fortsätter och pekar ut figurer som de 

tror är onda. De tolkar figurers handlingar som onda. Vanessa tycker sig se en affärsverk-

samhet och Kaj upptäcker ett bord där det sker någonting.  

Kaj-  Dom ramla, dom gör olika trick här på bordet.  

Cornelia - Massa trick, är det ett bord där. 

Kaj – Mm. 

Samtalsledare - Mm. 

Kaj - För att det ser ut faktiskt ut sooom ett booord. 

Vanessa - Å ja tror att dom tränar å han tränar. 

Kaj -  För att dom tränar 

Vanessa - För att dom vill gå på nånting.. 

Kaj – CIRKUS! 

Vanessa – Ja. 

Cornelia- Å träningsskola.  

Barnen beskriver och utvecklar vad som försiggick på platsen i bilden. Samtalsledaren pekar 

på en plats på bilden och undrar vad som händer där. Barnen analyserar och tolkar. De ser en 

figur som klättrar upp i ett träd och problematiserar varför figuren klättrar och vad figuren 
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ser där uppe ifrån. Barnen tolkade att figuren var ett barn som inte ville vara med sin mam-

ma och pappa och därför klättrat upp i trädet. Samtalsledaren frågar om barnen ser former 

och mönster i bilden. Cornelia pekar ut människor som leker med vad hon beskriver som ett 

hjul. 

Samtalsledare- Va är de för form då? 

Cornelia - Rund fiin. 

Samtalsledare - Mm, cirkel ser ni nå mer former nånstans? Eller mönster.  

Plötsligt under samtalet kring former och mönster uttrycker Vanessa: 

Vanessa - Om ja skulle va mamma så fick ja få gö varsomhelst.  

Kaj - om ja skulle hade vart pappa så skulle ja göra vad som helst.  

Samtalsledaren frågar vem barnen hade velat vara av figurerna på bilden. Barnen pekar ut 

figurer och berättar vilka roller de skulle inneha såsom storasyster. Strax därefter avslutas 

samtalet. 
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16  

 

                                                 
16 Bilaga 9.a  

Oofelia 

Helèn Partos, 1960 –  

Stockholm, Sverige 
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   17  

 
 

                                                 
17 Bilaga 9.b  

(Utvald del av) Fönster 1 

Helèn Partos, 1960 – 

Stockholm, Sverige 
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Bilaga 10 

 

Gallery 

 

Sex deltagare – Marielle, Leon, Cornelia, Kaj, Vanessa och Hugo. 

 

Alla bilder är uppsatta som har varit underlag i föregående samtal. Två extra abstrakta bilder 

sitter uppe bland de andra åtta. Barnen blir bjudna på popcorn, salta pinnar och cider medan 

de får mingla runt och titta på bilderna. Det är inte ett initierande sokratisk samtal utan är 

mer av den friare karaktären. Däremot ställs återkopplande frågor till barnen om vad som 

sagts om bilderna i tidigare samtal. Barnen börjar med att identifiera vilka bilder de känner 

igen. De upptäcker de två nya abstrakta bilderna och analyserar den ena av dem. 

Leon – Träd och blommor. 

Samtalsledare – Träd och blommor, Leon säger träd och blommor. 

Kaj – En jätteful blomma. 

Samtalsledare – Tycker du? 

Kaj – Ja den blöder å… 

Vanessa – A JÄTTEFUL blomma. 

Samtalsledare – Va ser man här da? 

Vanessa – Vatten röd. Där. 

Barnen beskriver vad de ser från den ena abstrakta bilden. Samtalsledaren återkopplar ett 

uttalande som Vanessa och Kaj gjorde från samtalet med Bruegel. Där sa de att om de var 

mamma och pappa så skulle de göra vad som helst. Samtalsledaren frågar om en mamma 

och pappa får göra vad som helst. Alla barnen svarar nej utom Vanessa som svarar ja. 

Leon - Näe man får inte slåss barnen. 

Marielle - Näe dom får inte göra vad som helst.  

Vanessa – Joä. 

Leon - Nea. 

Vanessa - Dom får välja kjol om dom vill.    

Marielle - Tillåme killar får ha kjol.  

Vanessa - Å katten får ha kjol. Mjau mjaou… 

Leon ger ett exempel på vad en mamma och pappa inte får göra. Vanessa ger ett exempel på 

vad en mamma och pappa får välja som dem vill och Marielle ger då exempel på vilka fler 

som får ha kjol. Samtalsledaren frågar vad de vuxna får och inte får göra och uppmanar bar-

nen att ge exempel. 

Marielle - Dom får laga mat 

Samtalsledare - Mm. 
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Marielle - Å dom får inte slåss. 

Marielle ger ett exempel på något som vuxna får göra och inte får göra. Vanessa insisterar 

att vuxna får göra vad som helst. Kaj börjar prata om poliser. 

Kaj - Polisen, poliser får göra va som hälst. 

Samtalsledare - Får poliser göra va som hälst, va? 

Cornelia - Näj! 

Leon - Nej nej dom ä snälla mot människorna. Dom ä snälla mot människorna.  

Vanessa - Elak mot, elak, elak mot tjuvarna. 

Barnen diskuterar polisers bemötande emot människor. Samtalsledaren frågar om poliser är 

onda eller goda och alla barnen var överens om att poliser är goda. Marielle säger då att vak-

ter kan vara både onda och goda. Barnen ser att det är skillnad på vakter och poliser där po-

liser alltid är goda och vakter kan vara både goda och onda. Samtalsledaren frågar hur vuxna 

ska behandla barn varpå Marielle svarar att det är något vi vuxna tänker på. Leon säger att 

barn inte ska tjata på sina föräldrar. Barnen samtalar om man kan köpa barn och hundvalpar. 

 

Samtalsledaren återkopplar från samtalet med Picassos bild. Samtalsledaren frågar Vanessa 

angående magin som pojken på bilden skulle använda för att få en sommar. Vanessa utveck-

lar vad hon tänkte genom att berätta att figurerna på bilden fryser och då vill pojken kasta 

magi så det blir sommar och de slipper frysa. Samtalsledaren frågar vad magi är. 

Vanessa – Typ som man trollar. Å ja kan säga på engelska magic. 

Leon – Va betyder majik? 

Marille – Mäjik? 

Vanessa – Mägic. 

Hugo – De låter nästan som magi. 

Barnen undrar över det engelska ordet och uttalar det. Hugo tycker det låter som på svenska. 

Vanessa fortsätter testa ordet magic med ett namn som är likt. 

Vanessa – Min [släkting] heter Maggi. 

Därefter samtalar barnen om Bruegels bild om vad för aktivteter de leker när de är ute på 

gården. Barnen uppger exempel på olika lekar. Senare i samtalet tolkar Leon den andra ab-

strakta bilden. 

Leon – Ja har nåt å berätta. Ja tycker den ser ut som eld å aska. 

Samtalet fortsätter fritt och avslutas strax därefter. 
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Bilaga 11 

 

Inledande frågor 

 

 

1. Vad är det som får personerna att reagera som de gör? 

 

 

2. Vem är det där? 

 

 

3. Vem var döskallen när den levde? 

 

 

4. Vad är relationen mellan människan och det vilda djuret? 

 

 

5. Vad är det pojken som tittar på oss vill säga? 

 

 

6. Om du skulle måla på en vägg för att berätta något för resten av staden, vad skulle du 

måla då och varför? 

 

 

7. Vad har hänt? 

 

 

8. Brukar det vara så här mycket människor ute på gården där ni bor? 
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Bilaga 12 

 

Missivbrev till vårdnadshavare på avdelning [namn] och [namn] på [namn] för-

skola. 
 

Hej! Vi, Theresia Junesten och Ti Karlsson är blivande förskolelärare från Borås 

Högskola. Nu läser vi vår sjunde och sista termin. Under veckorna 42-46  påbörjas 

insamlingen till examensarbetet. Under den perioden önskar vi utföra en undersök-

ning som handlar om hur ett speciellt sorts samtal kan bidra till barns lärande. För att 

genomföra dessa samtal med barnen så bokas tider hos [namn]förskola (på avdel-

ningarna ”[namn]” och ” [namn]”) i överenskommelse med berörd personal.  

 

Vi ber om din tillåtelse för att för ta upp ljudinspelning under de pågående gruppfo-

kussamtalen. Även minnesanteckningar i form av observation kan föras. 

 

I arbetet kommer vi att starta gruppdiskussioner där ett antal barn samtalar kring en 

bild. Där agerar vi samtalsstöttare/medlare och den andre sköter ljudupptagningen 

och eventuell anteckning av samtalets innehåll. De sokratiska samtalen är av filoso-

fiskt slag.  

 

I korthet är det en variant av sokratiskt samtal med konstbilder som utgångspunkt i 

förskolan vi vill undersöka. Vi går igenom vad som sägs för att kunna se om dessa 

samtal kan bidra till det lärande som pedagogernas styrmedel, läroplanen betonar. 

Samtalet inleder vi och sedan ingriper vi enbart med frågor för att lotsa tillbaka sam-

talet till att handla om bilden samt lyfta delar av bilden som eventuellt inte belysts. I 

examensarbetet ser vi alltså närmare på barnens yttranden med bilden som gemensam 

utgångspunkt.  

  

Vi hoppas verkligen på ditt medgivande för att kunna genomföra vårt examensarbete. 

Genom detta arbete kommer barnens röster att bli hörda! Vi ser fram emot att upp-

märksamma deras ord och tillsammans kommer de utmana varandras tänkande för att 

utveckla sina livsvärldar. 

 

Det är frivilligt för barnen att deltaga i undersökningen och barnet kan närhelst det 

vill avböja när barnet självt vill. Vi lyder under forskningsetiska principer och all 

information behandlas konfidentiellt. Vid undersökningen gäller sekretess, vilket in-

nebär att barnen inte kan identifieras. Barnens och förskolans namn används inte.  

Allt insamlat ljudmaterial raderas och avkodas redan vid renskrivningen. Ingen 

kommer att veta vilket barn som yttrat sig under arbetets lopp. 

 

Undersökningen examensarbetet utförs med rektor och arbetslagens tillstånd. 

Vänligen kontakta oss om frågor uppstår 

 

Mvh  

 
Ti Karlsson (mail: sxxxxxx@student.hb.se, 070 - xxx xx xx) och Theresia Junesten (mail: 

sxxxxxx@student.hb.se, 070 xxx xx xx)  
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Bilaga 13 

 

Institutionen för pedagogik 

2007-12-18 

Dnr 517-04-69 

 

Information till föräldrar om observationer, intervjuer och enkäter 

utförda av lärarstuderande vid Högskolan i Borås 
 

Studerande från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har verksamhetsförlagd utbildning 

vid den förskola/skola där du har ditt/dina barn. Som ett led i de lärarstuderandes yrkeskom-

petens ingår att utföra observationer av verksamheten och att intervjua både barn och vuxna. 

Observationerna och intervjuerna ska ses som övningar och ett utbildningsmaterial som vi 

arbetar 

med under utbildningen och inget som kommer att användas i den ordinarie verksamheten. 

Pga. detta är materialet heller ingenting som du kan ta del av som förälder. 

 

Uppgifter om såväl barn/elever som verksamhet kommer att behandlas enligt regler om kon-

fidentialitet och sekretess. Varken barn, elever eller lärares namn eller namn på försko-

la/skola kommer att framgå i några rapporter eller sammanställningar. 

 

Observationerna genomförs i barnens/elevernas vanliga miljö och barnen blir alltid informe-

rade om att observationer genomförs. 

 

När det gäller enskilda intervjuer får alla barn/elever information om att deltagandet är fri-

villigt, vid förfrågan kan de välja att delta eller inte. De får även information om att de alltid 

har möjlighet att avbryta intervjun om de så önskar. 

 

Barnen/eleverna kan även få en förfrågan om att besvara enkäter. Även i dessa fall ges 

ovanstående information. 

 

Ingen fotografering eller videoupptagning förekommer. 

 

Blankett föräldramedgivande medföljer denna information. Ta ställning och skriv under 

blanketten samt lämna den till ditt barns lärare att förvara på förskolan/skolan. Du kan när 

som helst ändra ditt ställningstagande. Tag gärna kontakt med student och/eller barnens lära-

re om du har några frågor som rör uppgiften. 
 

 

 

 

Postadress Tfn Fax E-post 

 

Högskolan i Borås  

033 – 435 40 00 (vxl)  

033 – 435 40 03  

registrator@hb.se 

 

501 90 Borås 
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Bilaga 14 

 

BLANKETT 

2004-09-08 517-04-69 
Rev 2005-02-23 

 

 

 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 
 
 
 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 

 
 
 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Barnets namn) 

 

 

blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter. 

 

……………… 

Datum 

 

 

 

…………………………………………………………………Tel: ……………………… 

(Målsmans underskrift) 

Institutionen för pedagogik 

 

 

 

 

 


