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Sammanfattning 
  

Bakgrund 

Med hjälp av bilder kan barns utveckling av verbalt språk stödjas. Genom att pedagoger och 

barn samlas kring bilder i verksamheten kan diskussioner uppkomma vilket kan leda till att 

barnets verbala språk utvecklas. Vår studie grundar sig i tidigare forskning, litteratur och 

styrdokument som tar upp bildens betydelse för förskolebarns språkutveckling. Vi kommer att 

presentera tidigare forskning utifrån estetiska lärprocesser samt användning av bilder i 

språkutvecklande aktiviteter.  

 

Syfte 

Vi vill med detta arbete undersöka bildens betydelse när det gäller användning av bilder i 

förskoleverksamheten och huruvida bilder förfaller kunna stödja förskolebarns 

språkutveckling. Vill vi även undersöka hur språkutvecklande aktiviteter kan se ut under 

barns olika åldrar med och utan användning av bilder.  

 

Metod 

Vårt arbete är en kvalitativ studie där vi använt intervju samt observation som metod. Studien 

undersöker användningen av bilder och hur bilder kan användas som stöd för barn. Vidare 

använder vi observation av fri lek och aktivitet som metod för att kunna studera 

språkanvändning i olika åldrar i relation till bildanvändning.  Studien har gjorts på en förskola 

i mellersta Sverige.  

  

Resultat 

Resultatet visar att pedagogerna använder sig av bilder i kommunikationen med barnen.  Barnen 

kan göra sig förstådda med hjälp av bilder när det uppstår en frustration som beror på att de inte 

blir förstådda. Förskollärarna i studien samtalar mycket om deras roll som medvetna pedagoger 

gällande hur bilder kan användas som ett stöd för det enskilda barnet. Vår studie visade att 

språkutvecklande aktiviteter skiljer sig åt mellan olika åldrar. De yngre barnen använder också 

mer icke verbal kommunikation, än de äldre barnen. Ytterligare resultat var att användning av 

bilder leder till ökad användning av verbalt språk. 
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INLEDNING 
I förskolans verksamhet vistas barn med olika tankar, erfarenheter och perspektiv på världen 

runt omkring dem. För att barnen ska kunna få en chans att uttrycka dessa tankar och 

erfarenheter är det viktigt att pedagoger har olika verktyg som kan hjälpa barnen att utveckla 

en god förmåga att kommunicera. Estetiska lärprocesser kan då vara ett bra sätt för barn att 

utveckla just detta. Inlärning kan ske genom dans, drama, poesi och bild för att nämna några 

estetiska lärprocesser. I den här studien kommer vi att fokusera på bildens betydelse för 

förskolebarns språkutveckling. Genom att föra samman olika medier kan barnen få ta del av ett 

multimodalt lärande. Asplund Carlsson (2015 s.204) ger exempel på förskolebarn och 

pedagoger som gör dikter tillsammans där barnen får välja ut en bild som de sedan pratar om. 

Pedagogen skriver sedan ner och gör själva dikten. Efter det får barnen lyssna på sin dikt 

samtidigt som de ser bilden de valt. 

  

Det finns begränsat med tidigare forskning som binder ihop språkutveckling och estetiska 

metoder. Däremot finns det forskning som betonar sinnenas betydelse för språkutvecklingen, 

vilket dock inte kommer att diskuteras här. Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2016, s.10) 

betonar betydelsen av att barn ska utveckla sin språkliga förmåga: 

  

            Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

  

Det som lyfts fram i läroplanen är således vikten av att pedagoger måste stödja det individuella 

barnet i sin språkutveckling, för att barnet ska kunna utveckla en god kommunikationsförmåga. 

Forskning visar att pedagoger med hjälp av metoder som stödjer estetiska lärprocesser också 

kan utveckla barnets språkinlärning (Drdek 1970; Duh 2016; Mulcahey 2009). Detta arbete 

utgår från att barnet kan utveckla flera aspekter av kommunikation med omgivningen, som till 

exempel det verbala språket eller det visuella uttryck som uttrycks i bilder eller dramatiseringar. 

Vidare kan barnets tidigare erfarenheter och kunskaper bidra till en fortsatt språkutveckling hos 

barnet (Drdek 1970; Duh 2016; Mulcahey 2009). Qvarsell (2015, s.64) tar upp att bilden kan 

bli en inledning till det talade språket och senare till skrivspråket genom att barnet börjar med 

att samtala om bilderna och sedan börjar skriva om bilderna. 

  

Läroplanen (Lpfö 98, rev. 2016, s.10) framhåller också betydelsen av att barnen får möjlighet 

till estetiskt lärande: 

  

            Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. 

 

Genom att arbeta med bilder som estetisk metod och samtala kring bilder kan barnen få en 

möjlighet att utveckla ett nyanserat verbalt språk med nya begrepp, samtidigt som barnet får 

chansen att använda sin förmåga att tolka bilderna och utveckla intresse för dem. Vår 

utgångspunkt i detta arbete är att undersöka pedagogers beskrivningar av betydelsen för barns 

språkutveckling när det gäller användning av bilder i förskolans verksamhet. I 

förskollärarutbildningen har vi fått med oss många erfarenheter och tankar kring att arbeta med 

metoder som syftar till att stödja barns utveckling och lärande med hjälp av bild, musik och 

drama. Utifrån detta har vi valt att rikta in oss på hur språkutvecklingen kan stödjas med hjälp 

av bilder i förskolans verksamhet.   
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av användning av bilder i en 

förskoleverksamhet, det vill säga om pedagoger beskriver bilder som språkutvecklande 

och/eller om bilder kan stödja förskolebarns språkutveckling. Exempel på språkutvecklande 

bildaktiviteter kan vara bildstöd, sångkort med bilder, digitala bilder som till exempel appar 

eller bilder tagna med lärplatta. Vi vill ytterligare undersöka vilka språkutvecklande 

bildaktiviteter som vi kan finna i olika åldrar.  

 

Frågeställningar 
● Vilken betydelse har användning av bilder i förskoleverksamheten i relation till 

förskolebarns språkutveckling enligt pedagogers beskrivning? I vilken mån beskriver 

pedagoger att bilder kan användas som ett stöd? 

● Vilka typer av språkutvecklande aktiviteter kan ses i relation till bildanvändning i olika 

åldrar och hur skiljer de sig åt?  
 

 
BEGREPPSDEFINITIONER 
 

Nedan beskrivs hur vi definierar centrala begrepp i uppsatsen: 

 
Språkutveckling 

Då språk innefattar mycket mer än enbart tal har vi valt att i denna studie definiera 

språkutveckling som utvecklingen av det verbala språket hos barn (Svensson 2009, s.12). 

 

Estetisk lärprocess 

Begreppet estetisk lärprocess innebär i den här studien det lärande som utvecklas hos barnet i 

samband med att pedagoger använder sig av estetiska metoder. Det understryker betydelsen av 

att barnet får ta plats och uttrycka sina tankar, perspektiv och erfarenheter (Asplund Carlsson, 

Pramling och Pramling Samuelsson 2008; Pramling-Samuelson, Carlsson, Olsson, Pramling 

och Wallerstedt 2009). 
 

Bild 

Bild är ett brett begrepp som kan innehålla många olika visuella metoder. I denna studie 

kommer bild att innebära färdiga stillbilder. Drdek (1970), Duh (2016) och Mulcahey (2009). 

 

Multimodala verktyg 

Detta innebär att pedagoger för ihop olika medier som till exempel hörseln och synen med ett 

pedagogiskt syfte. Detta skapar ett multimodalt-lärande. 

 
”Scaffolding” 

“Scaffolding“ är en teori som bygger på att den som kan mer stöttar den som kan mindre. Vi 

kommer att gå närmare in på denna teori då vi har använt denna i vår studie.     
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BAKGRUND 
Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning kring estetiska lärprocesser i relation till 

betydelsen av användningen av bilder i språkutvecklande syfte. Forskningen är inriktad mot hur 

pedagogerna kan använda estetiska uttrycksmedel för att stärka barnens lärande, bland annat 

genom multimodala verktyg. Slutligen presenteras den teoretiska utgångspunkten för vår 

studie. Då det inte fanns många vetenskapliga artiklar som var vetenskapligt granskade om 

bilder som språkutvecklande aktivitet så fick vi även titta på kopplingen mellan estetiska 

lärprocesser och språkutveckling.  

 

Estetisk lärprocess 
Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) framhåller att estetik i förskolans 

pedagogiska verksamhet inte är något nytt fenomen. De menar att detta har funnits med i 

verksamheten sedan de allra första barnträdgårdarna skapades på 1800-talet. Vidare lyfter de 

fram att Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762) benämnde kunskapen som uppfattas med 

sinnena för ”estetik”. Asplund Carlsson et al. (2008) har genomfört en studie i förskolan, utifrån 

vilken de drar slutsatsen att pedagoger inte behöver vara experter inom de olika estetiska 

ämnena för att barnen ska få möjligheter att upptäcka olika aspekter inom till exempel musik 

och poesi. Det som krävs av pedagogerna är att de känner till och har grundläggande kunskaper 

om dessa ämnen för att de ska kunna arbeta med detta och stödja barnens estetiska lärande. 

Studien (Asplund Carlsson et al. 2008) pekar vidare på att det är viktigt att pedagogen 

interagerar och samtalar med barnen, att pedagogen kan rikta barnens uppmärksamhet mot 

aktiviteten genom att utforma den på ett sätt som skapar möjligheter till lärandesituationer. 

Pedagogerna som var med i studien insåg att det även var viktigt att barnen själva fick styra 

över sina egna handlingar, tankar och funderingar för att barnen ska kunna utveckla nya 

perspektiv genom estetiska aktiviteter. Det medför att pedagoger inte kan planera sin aktivitet 

in i minsta detalj utan denne måste vara flexibel och lyhörd inför barnens intresse (Asplund 

Carlsson et al. 2008). 

  

Sotiropoulo-Zormpala (2012) har i sin studie kommit fram till att barns uppfattning av språket 

kan övergå till en färdighet genom att pedagogen använder estetiska uttrycksmedel. Detta gör 

pedagogerna med hjälp av att de har en bakomliggande tanke med sina estetiska aktiviteter. 

Sotiropoulo-Zormpala (2012) tar även upp tre anledningar till varför pedagoger ska använda 

sig av aktiviteter som stödjer språkutvecklingen tillsammans med den estetiska lärprocessen. 

Den första anledningen är att aktiviteten gör så att barnen är koncentrerade på flera nivåer: 

socialt, kognitivt, fysiskt och emotionellt. Den andra anledningen är att aktiviteten kan få barn, 

även om de har andra tankar och erfarenheter, att tillägna sig nya perspektiv på saker och ting. 

Den tredje anledningen är att barnen har ett tillfälle att använda sig av alla sina sinnen 

(Sotiropoulo-Zormpala 2012). 

  

Cannatellas (2004) studie om hur pedagoger kan väva in kreativitet i olika lärsituationer gjordes 

genom att analysera olika exempel som riktade sig mot barn både i förskolan och i grundskolan. 

Studien pekar på att de pedagoger som arbetar med estetiska uttrycksmedel måste inspirera 

barnen och genom att arbeta på detta sätt stödja dem i att vidga deras perspektiv. Detta kan få 

barnen att upptäcka och förstå sig själva på ett djupare plan. Studien kom fram till att om en 

pedagog inte kan inspirera barnens kreativitet kan det få konsekvenser på så sätt att pedagogen 

hämmar barnets fysiska, psykiska och kognitiva välmående. Kreativitet kan göra så att barn 

känner att de förstår problemet, öppnar upp nya tankar och erfarenheter. Vidare kan estetiska 

uttrycksmedel hjälpa barnet att hålla koncentrationen. Slutligen visar studien att genom 

estetiska metoder som till exempel poesi och drama kan barnen kommunicera kunskap, tankar 

och erfarenheter som barnet har på ett kreativt sätt och detta kan hjälpa dem att komma över 
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exempelvis sociala eller fysiska svårigheter (Cannatella 2004). 

 

Enligt Erixon, Marner, Scheid, Strandberg och Örtegren (2012) är det viktigt att poängtera att 

det svenska samhället under de senaste åren har utvecklats i en riktning där digitala verktyg fått 

stor betydelse. Därför måste även skolor och förskolor följa med i utvecklingen. Studien som 

de har genomfört med hjälp av intervjuer av pedagoger i grundskolan visar att, trots 

utvecklingen av digitala verktyg i samhället, är estetiska metoder fortfarande dominerat av 

traditionella fysiska material som papper, pennor, färg med mera. Dock visar studien att digitala 

verktyg har börjat att användas mer och mer i bildämnet. Digitaliseringen kommer enligt 

författarna till studien leda till att barnens egna tolkningar kommer att bli mer centrala på grund 

av att barnen inte enbart letar efter de svar som pedagogerna vill ha (Erixon et al. 2012). 

 

Pramling-Samuelson, Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2009) utförde en studie i 

förskolan där de tittade på språkutveckling i relation till estetiska uttrycksmedel. De kom fram 

till att genom att arbeta med metoder som bygger på estetiska uttryck som bild eller musik kan 

pedagoger göra barn medvetna om det som finns runt omkring dem i deras verklighet. 

Forskarna påpekar att det tidigt framhölls inom förskolepedagogiken att estetiken utgör en lika 

viktig del för lärandet som logiken och etiken. Pramling-Samuelson et al. (2009) tar även upp i 

studien att ordet ”estetik” på senare tid har fått en ändrad betydelse, från att tidigare stå för 

sinneslära till något som numera ses som framför allt konstnärligt och vackert. Slutsatsen av 

den studie som de genomförde var vikten av att pedagogen har i åtanke att hen låter barnen får 

ta tid på sig. Om det händer för mycket saker samtidigt, leder det till att barnen inte riktar sitt 

intresse på aktiviteten utan gör något annat istället. Om barnen dock får tid att utforska 

materialet kan det leda till att barnen får reflektera över vad de gör och sätta ord på sina tankar, 

erfarenheter och känslor. Det är genom att barnet kan dela med sig av sina tankar, som det kan 

skapas möjligheter till att starta upp en diskussion mellan barnet och pedagogen, eller mellan 

barnet och dess kamrater (Pramling-Samuelson et al. 2009).   

 

Bild som språkutvecklande aktivitet 
Vi vill i denna studie bland annat undersöka bilder som språkutvecklande aktiviteter enligt 

pedagogers beskrivning. Nedan kommer vi att ta upp tre artiklar som behandlar kopplingen 

mellan användning av bilder och språkutveckling i barns lärande.  

 

Om vi ser till äldre forskning inom ämnet, försökte Drdek (1970) se sambandet mellan bild och 

språkutveckling. Drdek (1970) kände en viss osäkerhet gällande vad som stod i textböcker för 

förskollärare och om hur bilder kan användas. Han menade att det i textböckerna handlade mer 

om mängden bilder och att det var det som visade hur kunnig förskolläraren var. Han kom på 

sig själv med att ha en stor samling bilder, men upptäckte att det inte är mängden som spelar 

roll, utan hur de används. Drdek (1970) prövade under tre tillfällen att använda bilder för att se 

hur de påverkar språket. Vid det första tillfället sattes bilderna upp på väggen, men han 

upptäckte snabbt att det inte skapade några diskussioner. Vid det andra tillfället visades bilderna 

direkt för barnen. Där bekräftade barnen vad det var som de såg på bilderna men sedan tog 

diskussionen slut. Den tredje gången visades bilderna en och en för barnen igen. Nu riktades 

deras uppmärksamhet mot djurets egenskap. Det kunde till exempel vara zebrans ränder och att 

snigeln har ett hus på ryggen. Denna gång gick det bättre och barnen började samtala om andra 

djur som hade med sig sitt hus. Drdek (1970) kom fram till att om förskolläraren ska använda 

sig av bilder ska pedagogen först rikta barnens uppmärksamhet mot olika egenskaper i bilden.  

 

Duh (2016) har genomfört en studie som följer ungefär samma princip som Drdek (1970). 

Genom att pedagoger riktar barns uppmärksamhet och intresse mot konst kan barnen börja 
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utveckla sitt språk. I studie av Duh (2016) valde han att använda ett konstverk som visades en 

bit i taget, medan den andra delen doldes. Genom att visa en bit i taget kunde barnen berätta 

vad de såg och diskutera kring detta. Barnen kunde använda sin fantasi för att kunna fortsätta 

diskussionen kring hur resten av konstverket såg ut. I slutet av studien kunde barnen berätta vad 

de sett och tillsammans med de andra barnen diskutera kring det som de sett. Barnen blev mer 

självsäkra när det gäller att prata med sina kamrater kring sina idéer och tankar, och det gick 

också att se att deras ordförråd utvecklades. 

 

Mulcahey (2009) utgår från en studie där hon har studerat barn i åldrarna 3–4 år, med fokus på 

hur konst kan främja språkutveckling hos förskolebarn. Skillnaden på denna studie jämfört med 

Drdek (1970) och Duh (2016) är att Mulcahey valt att studera dels om hur färdiga bilder och 

konstverk skapar samtal och därigenom en språkutvecklande miljö, men även hur 

språkstimulerande miljöer kan skapas kring aktiviteter där barnen själva till exempel målar. 

Mulcahey (2009) har studerat bildaktiviteter som hon själv har hållit i och ger förslag på hur 

pedagoger kan tänka för att få sina bildaktiviteter mer givande för barnen. Det sker bland annat 

genom det sätt som pedagoger väljer att kommunicera kring en bildaktivitet. En vanlig fråga 

till barnen kan vara “vad ska du göra?” Mulcahey (2009) ger förslag på att ändra formuleringen 

till “vad kommer du att lära dig?”. Hon menar att det viktiga inte är slutprodukten, utan att 

lärandet sker under vägen till slutprodukten.  

 

Sammanfattande slutsats 
Studierna som har beskrivits i bakgrunden har betonat att användning av estetiska lärmetoder 

kan vara positivt när barnen ska lära sig att kommunicera. Ett sätt att kommunicera är genom 

det verbala språket som kan utvecklas med hjälp av bilder som estetisk metod, vilket Drdek 

(1970), Duh (2016) och Mulcahey (2009) tar upp. Vidare tar dessa studier även upp att om 

estetiska metoder ska kunna bli en lärprocess och utveckla barnets språk gäller det för 

pedagoger att de ska kunna rikta samtalet gentemot barnets intresse. Studierna pekar på att om 

så inte sker, bildas inte några samtal eller diskussioner. Det sistnämnda är en viktig del i 

språkinlärningen (Drdek 1976; Duh 2016; Mulcahey 2009) 

 
Teoretisk utgångspunkt 
Vi har i vår studie utgått från Bruners (1975) teori om scaffolding i vårt teoretiska perspektiv.  

Lindberg (2013) beskriver ”scaffolding” som stöd när det handlar om barns språkutveckling. 

Hon tar upp om den betydelsefulla roll som läraren har, då det är pedagogen som skapar 

möjligheterna för att barn ska kunna utveckla nya kunskaper. ”Scaffolding” bygger på en teori 

som utvecklats av Jerome Bruner (1976). Den bygger på att barn lär sig av att ha någon i dess 

närhet som kan hjälpa och stötta barnet i lärandet. Woods, Bruner och Ross (1976 s.89) betonar 

att barnet får verktyg att lösa problem genom att barnen får stöd av kamrater eller vuxna i 

närheten. Det innebär även om barnet själv är en problemlösare tidigt i livet. Den som står för 

stödet har i uppgift att se till att problemlösaren inte får alltför stora utmaningar, utan att det 

ligger på dennes nivå. Pedagogen kan då bygga upp en lättare ingång för problemlösningen så 

att barnet själv ska kunna lösa problemet. Denna ingång tas bort mer och mer allteftersom barnet 

blir utrustad med verktyg för att själv kunna hantera situationen. 

 

Tillämpat på vårt arbete, utifrån studiens syfte, innebär ovanstående att teorin ses som relevant 

för att kunna studera hur pedagoger med hjälp av bilder kan skapa möjligheter för förskolebarn 

att kunna utvecklas i sitt verbala språk. 

 

Språkutveckling kring bildaktivitet med hjälp av ”scaffolding” 

Bruner (1976) beskriver ”scaffolding” som att lärandeprocessen bygger på sex olika steg. Första 
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steget är ”recruitment” rekrytering. Pedagogen ska kunna fånga upp barnets intresse för att 

genomföra problemlösningen eller aktiviteten. Detta kan till exempel göras genom att 

pedagogen visar en bild för barnet. Det andra steget handlar om ”reduction in degrees of 

freedom” minskning av frihetsgrader. För att barnet ska kunna nå lösningen på problemet är det 

viktigt att pedagogen lägger aktiviteten på en nivå som barnet klarar av. I detta fall kan det röra 

sig om att pedagogen är uppmärksam och stöttar barnet med nya ord och begrepp. Det tredje 

steget kallas ”direction maintenance” vidhålla riktningen. Det finns två olika aspekter kring 

detta. Det ena är att pedagogen måste ha en bakomliggande tanke med aktiviteten. Detta är 

viktigt för att hålla barnet motiverat att fortsätta med det som hen gör. Detta kan eventuellt leda 

till att barnet inte ser meningen med att fortsätta med aktiviteten. Den andra aspekten är att om 

barnet har klarat av någonting tidigare kan det få till följd att barnet inte går vidare från sin 

tidigare lättare problemlösning och gå vidare på det lite svårare. Detta kan distrahera barnet 

från att utvecklas. Det är viktigt att pedagogen tänker på att få barnen att gå vidare till det mer 

komplexa. Det fjärde steget är “marking critical features” markera kritiska kännetecken. 

Pedagogens uppgift här är att markera vissa funktioner som är relevanta. Barnet ser vad det har 

producerat och känna igen en korrekt produktion. Detta kan när det gäller språkutveckling 

innebära att barnen säger ett ord på ett icke-korrekt sätt, till exempel Löd och pedagogen svarar 

med att säga ”ja, den är röd”. Det femte steget kallas för ”frustration control” 

frustrationskontroll. I detta steg kan det bli så att barnet ser för mycket till pedagogen. Hen letar 

efter det som barnet tror att pedagogen vill svara. Bruner (1976) beskriver detta på följande sätt: 

 

”Problem solving should be less dangerous or stressful with a tutor than without”1 

 

Det som beskrivits här kan också kopplas till språkutveckling. Barnet ska inte känna en press 

att kunna kommunicera. Det är viktigt att hen istället får stöd och inte känner sig hämmad. Det 

sjätte steget handlar om ”Demonstration” demonstration. Det handlar om att barnet ska kunna 

använda sig av sina färdigheter fast den som står för stödet inte är i närheten (Bruner et al. 1976, 

s.90). I början kan det handla om att pedagogen visar barnet en del av lösningen till problemet. 

Sedan förväntar sig pedagogen att barnet ska härma pedagogen, men i en mer lämplig form. 

Bruners (1976) modell är ett teoretiskt perspektiv som vi använder oss av i vårt arbete där vi 

studerar hur pedagoger använder sig av bilder för att skapa en dialog mellan barn och pedagog. 

Genom detta kan pedagogerna skapa möjligheter för barn att utveckla sitt språk och lära sig nya 

kunskaper och färdigheter. 

 

Sociokulturell teori 

Vi har också utgått från den sociokulturella teorin som ett teoretiskt perspektiv i vår studie. Den 

sociokulturella teorin utgår från Vygotskij (1934) och genom den har Bruner (1976) arbetat 

vidare på sin “scaffolding” teori som handlar om att ge stöd kring språk. Teorin utgår från 

Vygotskij (1934) men den har senare utvecklats av olika forskare inom pedagogik, exempelvis 

Säljö. Säljö (2011) menar att inlärningen kommer av att barnen får ta del av olika perspektiv 

och får uppleva nya erfarenheter. Det är genom samspel med andra, där kommunikationen och 

stödet är betydelsefulla delar, för att språkutveckling sker hos barnet (Säljö 2011). Säljö (2011) 

tar även upp att det är viktigt att pedagogerna har ett pedagogiskt mål med samtalen med barnen 

för att samtalet ska skapa språkinlärning. Perspektivet är relevant för vår studie där vi 

undersöker hur barnen samtalar kring bilder som pedagogen har valt ut med en bakomliggande 

tanke för att skapa just samtal och diskussioner. Vi nämner ovan att Säljö (2011) nämner att 

kommunikationen och stödet är en viktig del i den sociokulturella teorin. ”Scaffolding”, som 

beskrivs ovan, utgår från den sociokulturella teorin. Dock har Bruner (1976) utvecklat teorin 

 
1
 1976, s.98 
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ytterligare från Vygotskijs teori (1934) som såg att lärandet hos barnen är beroende av stöd av 

erfarna barn eller vuxna (Lindberg 2013, s.492). Den sociokulturella teorin lyfter även fram 

teorin om den ”proximala utvecklingszonen”, vilket innebär att inlärning för barnet är endast 

meningsfullt om barnet blir utmana till att försöka sträva efter nästa nivå med hjälp och stöd av 

individer i barnets närhet (Lindberg 2013, ss.492–493). Interaktionens betydelse i lärandet, 

tillsammans med betoningen på utmaning för att utvecklas i lärandet, är viktiga teoretiska 

utgångspunkter i vårt arbete, tillsammans med Bruners teori om ”scaffolding” (1976).  

 
METOD 
I detta kapitel kommer vi att behandla vilka metoder som har använts i införskaffandet av 

datainsamlingen, hur urvalet ser ut samt hur vi genomfört vår studie och bearbetat och 

analyserat vårt material. Slutligen redogör vi för vårt forskningsetiska ställningstagande, 

tillsammans med hur vi uppnått validitet och reliabilitet i vår studie. 

  

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Vetenskap bygger på att samla in empiri för att bevisa att det finns ett sammanhang mellan det 

våra sinnen uppfattar och hur världen ser ut runtomkring oss (Brinkkjær & Høyen 2013, s10). 

Då empirin i den här studien har införskaffats på en förskola, kommer vi ha i åtanke att även 

om de har arbetat på ett sätt med bilder på denna förskola betyder inte det att andra förskolor 

gör på samma sätt. Fem pedagoger kan arbeta på ett sätt, men fem pedagoger på en annan 

förskola kan arbeta på ett helt annat sätt (Brinkkjær & Høyen 2013, s.52). I den här studien 

valde vi att gå närmare in på pedagogers tankar, erfarenheter och perspektiv kring bild och 

språkutveckling, genom olika aktiviteter. Vi har då valt att göra en kvalitativ studie som genom 

observationer och kvalitativa intervjuer kan ge oss en helhetsbild på bildaktiviteters förmåga 

att stödja språkutveckling i förskoleverksamheten (Christoffersen & Johannessen 2015 s.83; 

Roos 2014, s.51). Denna typ av studie bygger på att se hur individer uppfattar och ser på olika 

bildaktiviteter. Detta bygger på den fenomenologiska och hermeneutiska traditionen som 

handlar om att få reda på hur individen ser på världen (Brinkkjær & Høyen 2013, s.77). Dessa 

traditioner pekar även på att det är pedagogens egna tankar och erfarenheter som spelar in när 

hen gör en aktivitet med barnen. Det är utifrån detta perspektiv som vi har genomfört vår studie 

(Brinkkjær & Høyen 2013, s.59).  

Urval 
Datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer med tre förskollärare som pågick mellan 8 och 

35 minuter och i medeltal 25 minuter. Vidare gjordes fyra observationer av barnens språk på de 

tre förskoleavdelningarna (se bilaga 4). Avdelningarna var indelade i tre åldersgrupper: 5 

åringar, 3-4 åringar samt 1-2 åringar. Vi kommer att använda oss av fiktiva namn på barnen, 

pedagogerna samt förskolan och dess avdelningar. I studien kommer förskolan att heta Ängen, 

och avdelningarna Smörblomman (5 åringar), Blåklinten (3-4 åringar) och Gullvivan (1-2 

åringar).  

 

Genom att skicka ett missivbrev (bilaga 1) till förskolan fick vi svar på att tre förskollärare gav 

sitt samtycke till att bli intervjuade. Förskollärarna har arbetat olika länge i barngrupp, vilket 

gjorde att vi valde att intervjua samtliga förskollärare för att kunna studera olika perspektiv och 

erfarenheter. 

 

Observationerna utfördes på en mindre grupp barn på förskolan. Antalet barn berodde på vilka 

vårdnadshavare som hade gett sitt godkännande (bilaga 3). Det var tre barn på den stora 

avdelningen, fyra barn på mellanavdelningen och ett barn på småbarnsavdelningen. Vilka barn 

det handlade om fick vi reda på innan observationerna påbörjades. Under alla observationer 
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noterades det i de löpande protokollen vad barnen gjorde, vilka aktiviteter som gjordes samt 

hur länge observationerna pågick i de olika situationerna (Rubenstein Reich & Wesén 1986, 

s.12). Vi valde att observera barnen åldersindelat i en aktivitet och i den fria leken åldersindelat 

för att vi inte skulle jämföra femåringarnas verbala språk med ett-två- åringars då dessa skiljer 

sig mycket från varandra.  

 

De intervjuer som genomfördes i studien inbegrep förskollärare som arbetade på avdelningarna 

Blåklinten och Gullvivan där tjänstgöringsgraden är 100%. På Blåklinten intervjuades två 

förskollärare, vi kallar dem Kalle och Kajsa. Kalle har arbetat 9 år inom förskolan medan Kajsa 

har arbetat i 2 år. På Gullvivan arbetar Mimmi som har arbetat inom förskolans verksamhet i 

30 år.    

 
Genomförande 
Både observationer och intervjuer blev uppdelade på tre olika dagar. Den första dagen bestod 

av två observationer, den andra dagen av två intervjuer. Under den sista dagen hade vi två 

observationer och en intervju sammanlagt 3 intervjuer och 4 observationer. Detta berodde på 

att det var svårt att hitta en tid som passade alla.  

 

Under observationerna valde vi att använda oss av en passiv roll där vi bara observerade barnen 

och förskollärarna. Under genomförandet av intervjuerna som tog mellan 8 och 35 minuter 

intog en av oss rollen som intervjuare och den andra antecknade under tiden. Vi kommer att 

beskriva hur uppdelningen av arbetet har gjorts i mer detalj i vår beskrivning av hur studien har 

genomförts samt under analysarbetet av materialet. Inspelningarna har vi förvarat på 

Högskolans drive, medan samtyckesblanketterna har förvarats hos ansvarig på Högskolan.  

  

Intervju 
I denna studie har kvalitativa intervjuer använts för att undersöka hur pedagogerna beskriver 

bildens betydelse för språkutvecklingen. En fördel med intervju som metod är att under en 

intervju kan den som intervjuar direkt fråga deltagaren om det är något denne säger som 

intervjuaren vill ha ett utförligare svar på. Det möjliggör följdfrågor som exempelvis: ”berätta 

mer” eller ”hur gör du…” (Christoffersen & Johannessen 2015, s.90). En nackdel är dock att 

det kan leda vidare till andra saker under intervjun. De intervjuer som genomfördes var 

semistrukturerade, där vi utgick från en intervjuguide (se bilaga 5). De ställda frågorna var 

öppna, med möjlighet till följdfrågor (Christoffersen & Johannessen 2015, s.85). Genom att 

använda oss av denna metod av intervju utgick vi ifrån att vi kunde få nyanserade svar på våra 

frågor och komma närmare pedagogens egna erfarenheter, tankar och perspektiv kring hur 

barns språk kan utvecklas med hjälp av bild (Christoffersen & Johannessen 2015, s.83).  

 

Innan vi började med intervjuerna delade vi ut en samtyckesblankett till de berörda 

förskollärarna (se bilaga 2). Detta medförde också att intervjuerna utspelade sig på två olika 

platser. Den ena platsen vi utförde intervjuerna var lugn och det fanns inte några 

störningsmoment. Den andra platsen hade mer ljud runt omkring då det fanns en barngrupp i 

rummet bredvid. För att vi sedan skulle kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna valde vi 

att spela in under hela intervjuerna. Detta för att det kan vara svårt att följa med i allt som sägs 

eller komma ihåg i efterhand när vi transkriberar intervjuerna. Vi hade två roller som vi turades 

om att göra i intervjuerna. En av oss ställde frågorna, medan den andre antecknade lite ord och 

kroppsspråket på de som blev intervjuade (Christoffersen & Johannessen 2015, s.93).    

 

   

Observation 
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Rubenstein Reich och Wesén betonar att när det är barns språk som ska observeras kan 

observatören göra detta antingen genom att spela in när barnen pratar eller ta anteckningar. 

Detta är en process som tar lång tid att genomföra och sedan analysera (1986, s.44). Vi valde 

att använda oss av ett kategorischema vilket innebär att det som vi skulle titta på under 

observationerna delades in i olika kategorier i ett schema (se bilaga 4). Detta schema togs sedan 

med till förskolan och fylldes i allt eftersom vi observerade barnens språk.  Fördelen med ett 

sådan här sätt att observera jämfört med löpande protokoll, är att observatören inte behöver vara 

upptagen under en längre stund utan hen kan göra andra saker däremellan. Nackdelen är dock 

att de spontana händelserna inte kommer med, och den som observerar blir styrd avseende vad 

som hen tittar efter (Rubenstein Reich & Wesén 1986, s.19). Vi valde att se på både den fria 

leken och på en styrd aktivitet som innehöll bild. När vi observerade valde vi att vi skulle inta 

passiva roller genom samtliga observationstillfällen, och att båda två skulle skriva ned vad vi 

såg i de löpande protokollen. Vi valde även att en av oss skulle skriva ner vad de olika 

aktiviteterna var för något medan den andra skrev upp hur länge observationerna har pågått.   

 

Här nedan presenteras genomförandet av våra observationer: 

  

Den första observationen utspelade sig på eftermiddagen på förskolan, precis efter lunchen. 

Barnen började med att ha fri lek, där vi placerade oss på två olika ställen i rummet med de tre 

barn som skulle vara med i observationen. Vi intog båda passiva roller där en av oss satt vid ett 

bord medan den andra satt på golvet. Under aktiviteten fick vi båda sitta i en soffa precis intill 

där aktiviteten hölls. Denna observation utspelade sig på den avdelningen som har 5-åringar. 

  

Den andra observationen gjordes på förmiddagen. Aktiviteten observerades inomhus, 

förskolläraren och barnen satt i en ring på golvet medan vi satt lite utanför. Denna dag kunde 

vi bara observera två barn av fyra eftersom några av barnen som vi hade fått tillåtelse att 

observera var sjuka. På grund av att vi hade få barn bestämde vi oss för att komma tillbaka för 

ytterligare en observation på avdelningen. Denna avdelning har 3–4 åringar. 

  

Den tredje observationen var även den på samma avdelning som på observation två men den 

här gången var alla barn som vi hade fått tillåtelse att observera friska. Detta gjordes också på 

en förmiddag men några dagar senare. Den här gången var vi inne och observerade. Fast den 

här gången satt vi lite utanför rummet på en soffa. Detta för att vi kände att vi skulle störa leken 

om vi gick in i rummet och satte oss. 

  

Den fjärde observationen skedde på småbarnsavdelningen med 1–2 åringar. Här hade vi bara 

fått tillåtelse att observera ett barn, men vi bestämde oss för att observera detta barn för att se 

hur skillnaden är mellan små barn och stora barn. I och med att vi bara observerade ett barn 

gjorde det att vi kunde koncentrera oss på barnet och om en av oss missade något som hen sa 

hade den andra skrivit ner det. Denna observation gjordes på samma dag som observation 3. 

  

 
Analys och bearbetning  

När det gäller intervjuerna transkriberades dessa ordagrant samma dag eller dagen efter som 

intervjun gjordes (Christoffersen & Johannessen 2015 s.93). Vid detta moment valde vi att sitta 

på varsitt håll och transkribera, vi delade upp arbetet så att vi fick ungefär lika mycket att 

transkribera.  

Efter vi hade genomfört våra observationer satte vi oss ner och började renskriva våra löpande 

protokoll var för sig. Detta gjordes eftersom det finns en risk att vi annars skulle glömma något 

som vi ville komplettera med om vi väntade för länge med att lägga till dessa efter 
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observationen (Christoffersen & Johannessen 2015 s.79). När renskrivningen var klar satte vi 

oss ner tillsammans och reflekterade över de tankar som uppstått under observationerna. Vi 

försökte urskilja vad det fanns för likheter och vad som skiljde protokollen åt. 

 

Vi har i vår analys av den kvalitativa datan, för att kunna koppla vår slutsats med vårt syfte, 

utgått från Christoffersen och Johannessen (2015, s.106). De beskriver en metod för att urskilja 

mönster och budskap där analysarbetet kan struktureras upp med flera olika punkter 

(Christoffersen och Johannessen 2015, s.120). Vi har följt dessa punkter genom att börja med 

att renskriva alla anteckningar och transkriptioner som gjordes under observationer och 

intervjuer till texter. Sedan fortsatte vi med att gå igenom texterna och letade efter koder som 

kom fram i sorteringen. Utifrån dessa koder hittade vi mönster som skapade tre huvudkategorier 

och underkategorier (Christoffersen och Johannessen 2015, s.120). De två huvudkategorierna 

är: ”Bildens betydelse för barns språkinlärning” och ”Språkutvecklande bildaktiviteter i olika 

åldrar”. Underkategorierna för ”Bildens betydelse för barns språkinlärning” är: ”Miljö”; 

“Bildstöd”; “Digitala verktyg”; ”Medvetna pedagoger” och ”Samspel”. Underkategorierna för 

”Språkutvecklande bildaktiviteter i olika åldrar” är: ”Blue Bot på stadsbild”; ”Vilken ska bort?” 

och ”Sångstund med bilder”. Språkanvänding i den fria leken ”5 åringar” och “3-4 åringar”. 

Anledningen till varför vi valt att inte ta med 1–2 åringar i denna kategori är att den observation 

som genomfördes var under aktivitet och inte i fria leken. Efter sorteringen av materialet 

analyserade vi datamaterialet genom att identifiera mönster som vi sedan kan koppla till tidigare 

forskning, och till vårt teoretiska perspektiv (Christoffersen och Johannessen 2015, s.120).  

 
Forskningsetik 
Löfdahl (2014 s.34) betonar vikten av forskningsetik så att undersökningen visar respekt för 

människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Vetenskapsrådet (2012. s.5.) lyfter fram fyra 

huvudkrav på hur forskning ska bedrivas för att forskningen ska följa ett etiskt förhållningssätt. 

Det första är informationskravet. Vilket innebär att de som är med i studien ska få ta del av vad 

syftet är med studien (Vetenskapsrådet 2012, s.7). Vi har uppfyllt detta krav genom att vi 

skickade ut ett missivbrev och informationsbrev (se bilaga 1) till de berörda på förskolan. Det 

andra kravet är samtyckeskravet. Det innebär att vid undersökningar där deltagarna aktivt deltar 

skall samtycke alltid inhämtas med undantag om uppgifter hämtas från existerade 

myndighetssidor eller massmedia (Vetenskapsrådet 2012, s.9–10). Detta krav uppfylldes 

genom att vi skickade ut medgivandeblanketter, både till förskollärarna och till barnens 

vårdnadshavare. Vi upplyste de som skulle intervjuas och observeras att deras godkännande när 

som helst kunde avbrytas under själva insamlingen av empirin. Det är extra komplicerat när 

man använder sig av barn i en studie. När det handlar om vuxna som drar tillbaka sitt 

godkännande är det lätt att få reda på detta. De kan säga rätt ut att de inte vill vara med längre. 

Men när det handlar om barn måste vi vara mer uppmärksamma på deras kroppsspråk eftersom 

det inte är säkert att de kommunicerar allting verbalt. Det är viktigt att även barnen vet att de 

inte behöver vara med. I och med att observationerna gjordes på barn får vi även ta hänsyn till 

vårdnadshavarna. Om de vill avbryta sitt barns medverkan innebär det att allt datamaterial som 

innefattade det barnet inte får användas. Det är även viktigt att båda vårdnadshavarnas 

underskrifter finns med på medgivarblanketten (Löfdahl 2014, s. 42). 

 

Det tredje kravet som Vetenskapsrådet lyfter fram är konfidentialitetskravet. Kravet finns med 

för att enskilda individer som deltar i studien inte ska kunna spåras då detta kan leda till negativa 

konsekvenser (Vetenskapsrådet 2012, s.12-13). I vår studie har vi valt att skapa fiktiva namn 

på förskolan, dess avdelningar samt på de som har observerats och intervjuats. 

 Det fjärde kravet är nyttjandekravet. De uppgifter som vi har samlat in om enskilda individer 

får bara användas i forskningen och dess syfte. Det får inte användas i något annat ändamål 
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(Vetenskapsrådet 2012, s.14). Det upplyste vi våra informanter om i vår studie genom att 

samtyckesblanketterna beskrev att vi skulle ta bort datainsamlingen när arbetet var godkänt. 

Likaså nämndes det under intervjuerna.  
 

 

Reliabilitet och validitet 
För att studien ska få en hög reliabilitet, även kallad tillförlitlighet, valde vi att göra både 

observationer och intervjuer. Detta innebär att studien får in mer material som sedan kan 

användas för att svara på frågornas syfte (Roos 2014, s.51). I och med att vi valde att göra 

observationerna tillsammans kunde vi få mycket datamaterial från samma tillfälle. Vid 

intervjutillfällena valde vi som vi tidigare nämnt att använda oss av två olika roller. Den ena av 

oss ställde frågorna medan den andra antecknade stödord. Vi valde även att spela in våra 

intervjuer, vilket gjorde att vi senare kunde sätta oss ned och ordagrant gå igenom intervjuerna 

och transkribera dessa (Roos 2014, ss.51–52). 

  

Validitet går ut på att hitta en lämplig metod, vilket Roos (2014, s.55) beskriver: ”/.../ för att 

mäta det jag vill mäta/…/”. Vi vill i vår studie undersöka skillnader i bildens betydelse mellan 

olika bildaktiviteter, vilket innebär att vi fick hitta metoder som kunde ge oss resultat på ett 

validerande sätt. Detta gjorde att vi bestämde oss att använda oss av observationer. Vi ville även 

få reda på hur bild kan användas i språkutveckling vilket medförde att vi intervjuade 

förskollärare. Som vi tidigare har nämnt bygger denna studie på en kvalitativ vetenskapssyn. 

Det innebär att vi får fundera kring studiens generaliserbarhet. Då studien som är genomförd 

är liten och datainsamlingen skedde på en förskola kan det innebära att de personer som var 

med i studien kanske svarar eller beter sig på ett sätt som inte skulle ske någon annanstans 

(Bringsrud Fekjær 2016, s.14). 

 

 

RESULTAT 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av våra tre kvalitativa intervjuer och från våra 

observationer. Resultatet har delats in i två huvudkategorier: Bildens betydelse för barns 

språkinlärning och Språkutvecklande bildaktiviteter i olika åldrar. Dessa två huvudkategorier 

har underkategorier utefter de mönster som vi urskilde i vårt datamaterial.   

 

Resultatet av observationerna kommer också att presenteras. Vidare kommer vi att presentera 

två observationer av den fria leken där en av observationerna har inslag av bildanvändning. Vi 

kommer att börja med att presenterna intervjuresultaten och därefter observationsresultaten.  

 

  

Bildens betydelse för barns språkinlärning 

En del av vårt syfte med denna studie var att undersöka vilken betydelse användningen av bilder 

har för barns språkutveckling enligt pedagogers beskrivning. Efter att vi hade analyserat vårt 

material hittade vi fem kategorier där vi kan koppla bilder till språkutveckling. Kategorierna är: 

miljö, bildstöd, digitala verktyg, medvetna pedagoger samt samspel. Dessa kommer att 

beskrivas nedan. 

 

 

Miljö 

Samtliga pedagoger pratade om att ett sätt att stärka språkutvecklingen genom bilder är att 

använda sig av dem i miljön. Det handlar då om att pedagoger har en tanke bakom val av bild 

och att de på ett medvetet sätt placerar ut bilder i barnens nivå så att dessa kan bjuda in till 
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samtal. Detta gäller både mellan barn och barn och även mellan barn och pedagog. Pedagogen 

kan sedan på det sättet utgå från barnets nivå och utveckla språket genom att bland annat prata 

om det som händer på bilden och sedan bygga upp språket med nya ord. Mimmi formulerar 

detta på följande sätt: 

  
Det handlar mycket om det att det föder någonting på nått sätt... /…/ komma fram som pedagog ”ja men 

det är ju du Pelle vad gör du för någonting? Vad gör du på bilden?” /…/ alltså spär man på lite... Du 

lägger in lite fuskar in lite nya ord eller lite svåra ord ”Där kör den den kör så fort”. 
  

Bilderna fungerar som ett verktyg för språkutvecklingen genom att barn och pedagoger samlas 

runt bilden och samtalar om denna. Dock uttrycker förskollärarna att för att hålla barnens 

intresse uppe för bilderna i miljön måste dessa bilder bytas ut regelbundet. Barnen konsumerar 

bilder snabbt och det gäller att pedagogerna är medvetna om detta och aktivt letar efter nya 

bilder. Ett problem är dock att tiden till att leta upp nya bilder inte alltid finns. 

  
Tiden finns tyvärr inte alltid och då ska du leta fram något nytt o så ska det finnas en liten tanke med 

bakom vilka bilder du sätter upp… (Mimmi)  
  
Förskollärarna var överens om att bilder som används i miljön var någonting som utvecklade 

språket hos barnen. De pratade även om att en bild som var med i miljön kunde hjälpa barnen 

att kommunicera till sina pedagoger eller kamrater om barnet inte kunde förmedla det hen ville. 

 

Bildstöd 

De pedagoger vi intervjuat anser att bildstöd av olika typer är ett bra sätt att erbjuda möjlighet 

till kommunikation dels till barn som har ett mindre välutvecklat språk för åldern dels till barn 

som har svenska som andraspråk. Det är inte enbart barn som använder bildstöd på förskolan. 

Mimmi berättar under intervjun hur de har använt bildstöd för att kunna kommunicera med 

vårdnadshavare som inte talar svenska: 

 

 
Vi har föräldrar som inte förstår svenska... Å… det är väldigt svårt att förmedla hur ett barn har mått 

under dagen när man inte kan prata det här klassiska vanliga tambursnacket som är så viktigt... Så där till 

och med kan man ju använda bilder... 

 

Förskollärarna nämner i sina intervjuer att det uppstår svårigheter när kommunikationen inte 

fungerar. Det kan leda till missförstånd och även konflikter mellan individerna när språket inte 

räcker till. Kalle beskriver hur det är att inte förstå eller kunna bli förstådd: 

 
För att inte bli förstådd är nog de mest frustrerande barnen har... Det leder till mycket konflikter mellan 

dem eller mellan oss pedagoger och barnen också... Det är en oerhörd frustration att inte bli förstådd... 

 

Samtliga pedagoger påpekar att de använder någon typ av bildstöd. Bilderna är dels placerade 

på väggarna och på golven, men även digitala verktyg används där barnen kan se bilder och 

samtala kring dessa. Eftersom ord är abstrakta uttrycker förskollärarna att det är viktigt att 

barnen med hjälp av bilder kan få stöd i att koppla det som sägs med något konkret. Ett ställe 

där det används mycket bilder är i tamburen där bilder på vad barnen ska ta på sig kan leda till 

samtal mellan pedagog och barn. Mimmi beskriver detta: 

 
/.../ dem kan liksom titta på tavlan där vi sätter upp en mössa (bild på en mössa) och så går dem till sitt 

eget fack och så ska de leta upp en mössa och så finner dem ”ah! Jag har också en mössa”/.../”titta här vi 

ska ha skor på oss idag har du några skor?” Å så går dem till sitt fack å så ”jaa, skor”...  
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Det framkommer tydligt under intervjuerna att bilderna blir ett stöd för barnen som kan 

användas hela tiden i olika situationer. Genom att kommunicera med barnen verbalt och med 

bilder får barnen chans att lyssna, känna, göra och se. Kajsa uttrycker detta: 

 
Att man använder så många sinnen som möjligt och då behöver man ha med bilden på något sätt... 

Antingen rörlig eller stillbilder eller bok eller digitalt men jag tänker att den ju stöttning hela tiden... 

 

 

Genom att använda bilder som ett alternativ till kommunikation kan barn som ännu inte har 

utvecklat språk kommunicera med pedagoger och andra barn. När en pedagog till exempel visar 

en bild på en mössa och barnet förstår att hen ska gå och hämta sin mössa uppstår en typ av 

kommunikation. När barnet inte har tillgång till ordet för vad hen vill uttrycka, så kan hen visa 

genom en bild som pedagogen i nästa steg kan benämna. Det leder till språkutveckling (Lpfö 

98, rev. 2016, s.10). 

 
Digitala verktyg 

 

Nää men som sagt för bild är inte bara en bild... Vi får bild genom våra mediaverktyg lärplatta och 

smartphones och alltihopa. (Kalle). 
 

De digitala verktygen på förskolan används dagligen i verksamheten av både barn och 

pedagoger. Pedagogerna använder lärplatta i undervisningssyfte men också för att hitta bland 

annat bilder som kan användas som språkstöd. Samtliga förskollärare nämnder att de digitala 

verktygen används på många olika sätt och att dessa verktyg är ett bra sätt för barnen att arbeta 

med bilder, både bilder på sig själva och på andra saker för att stärka deras språkutveckling. 

 

Förskollärarna menade att bilder finns i olika typer och former. Inte bara de bilder som sitter på 

väggarna utan till exempel digitala bilder, rörliga bilder samt bilder som målats själva. Alla de 

olika typer av bilderna gör att det skapas många olika lärandesituationer där barnen får 

möjlighet att se och reflektera över sina egna arbeten. Mimmi kopplar detta till läroplanen:  

 
/.../det ska vi ju göra enligt läroplanen ska vi ju reflektera och vi ska fortsätta på det och jobba vidare o 

dokumentera och barnen ska också vara med i det...  

 

Ett exempel på detta var hur Mimmi valt att visa ett av barnen på avdelningen hur hon samtalar 

med sig själv under tiden hon klipper: 

 
/.../då satte jag en padda å… som inte hon förstod och filmade henne... Och sen då när hon hade jobbat 

färdigt så ställde jag fram samma padda framför henne och spelade upp filmen på henne själv... Och den 

reaktionen när hon får se... Hon stannar upp sen fortsätter hon... Hon samtalar typ nästan med sig själv 

om det hon håller på med/.../ 

 

Samtliga pedagoger som intervjuades beskrev de digitala verktygen som en typ av bilder, att 

det är nutidens sätt att arbeta på och att det är ett bra sätt att arbeta med språkutveckling. Kalle 

nämner att barnen genom de digitala verktygen lär sig vad olika objekt innebär. Som exempel 

nämndes en app där syftet är att fixa frisyrer. Barnen lär sig snabbt att den lila sprayburken i 

appen kan användas för att färga håret lila. Symboler och bilder hör ihop med det verbala 

språket. “Så jag tror att de kan vara en bra passage att få igång deras tankeverksamhet och 

utveckling”. Kalle lyfter även den problematik som finns och kan uppstå med att arbeta mer 

digitalt än vad de gjort tidigare i förskolan: 

 
Men mycket är ju nytt också och det är det vi brottas med... vart drar vi gränsen? Hur mycket ska vi 

använda de? För det finns ju även om bildspråket ger mycket så är det ju även att kommunicera med oss 
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människor... I förskolans värld anser jag att visst läroplanen i all ära och mål... Men om du inte får den 

sociala kunskapen, samspel, den emotionella utvecklingen och den får du ju genom att vara tillsammans 

med dem... Att interagera med varandra, uppleva känslor, turtagning, konsekvent, det finns så mycket  

mer som oss människor...  

 

Att arbeta digitalt i den mängd som görs idag är ett relativt nytt arbetssätt för flera av 

pedagogerna. Kalle nämner att med de digitala verktygen är det enklare att hitta bildmaterial 

som sedan kan användas i förskoleverksamheten.  

 

Medvetna pedagoger 

Förskollärarna tar även upp under intervjuerna sin roll i barnens intresse och utforskning av 

bilder och vikten av att pedagoger är medvetna och närvarande. Oavsett om barnet har det 

verbala språket eller inte kan pedagoger vara med och benämna det som är på bilden och ge 

barnen nya ord och begrepp för att utveckla det verbala språket. Det uttrycks av Kajsa:   

  
Jag tror att det viktiga är som pedagog har ett rikt språk... Att man benämner och använder både i leken 

och i vardagssituationer och i samlingen...  
  

Förskollärarna betonade att de måste skapa de möjligheter och förutsättningar som behövs för 

att språkutveckling ska kunna ske hos det enskilda barnet. Bland annat genom att förskollärarna 

uppmärksamt lyssnar på vad barnen vill förmedla.  

 

Samspel 
Utöver betydelsen av att vara medvetna pedagoger tog förskollärarna även upp samspelet 

mellan barnen. Kalle uttrycker detta: 

  
Men om du inte får den sociala kunskapen samspel den emotionella utvecklingen och den får du ju genom 

att vara tillsammans med dem... Att interagera med varandra uppleva känslor turtagning konsekvent det 

finns så mycket mer som oss människor...  

  

Kalle tar under sin intervju upp en viktig del i språkutvecklande bildaktiviteter, vilket belyses i 

citatet ovan. Det visar på vikten av samspel och att barns språkutveckling främjas av att barnet 

samtalar och utbyter tankar, idéer och erfarenheter med andra barn eller vuxna i dess närhet. 

Även Mimmi pratar om hur språket hos barnet utvecklas med hjälp av att barnen är tillsammans 

med sina kamrater på avdelningen: 

  
Samtalet som sker när man sitter å man sätter barn gärna mittemot varandra när man skapar vad du än 

skapar med.  

  
Sammanfattning av bildens betydelse för barns språkinlärning 
Samtliga förskollärare pratade om bilder i miljön och hur de på olika sätt kan främja 

språkutvecklingen. Det sker genom att använda bilderna som ett verktyg för kommunikation 

mellan barn och vuxna. Förskollärarna pratade även om att sätta upp bilder för att fånga barnens 

intresse och på det sättet skapa samtal mellan olika deltagare. En annan sak som ofta uppkom i 

intervjuerna var användning av lärplattan för att skapa bilder eller visa barnen bilder, vilket kan 

leda till språkutvecklande aktiviteter. Vikten av medvetna pedagoger och samspelet mellan 

pedagoger och barn kom också upp i intervjuerna. 

 
Språkutvecklande bildaktiviteter i olika åldrar 

Ett syfte med denna studie var att undersöka vilka språkutvecklande aktiviteter vi kunde finna. 

Genom att analysera de löpande protokollen som gjordes då vi observerade aktiviteterna, har vi 
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valt att sätta dessa i olika kategorier för att sedan lättare kunna jämföra dem. Vi har även valt 

att observera den fria leken. Vi har valt att presentera bildaktiviteterna först och sedan 

observationerna av den fria leken i nästa stycke. I slutet av avsnittet kommer vi att sammanfatta 

de aktiviteter som vi har sett då vi jämfört aktiviteter med bilder och fri lek. 

 

Blue Bot på stadsbild 

Under den första dagen som vi var på förskolan Ängen observerade vi Smörblomman medan 

de hade en aktivitet där tre barn fick köra varsin Blue Bot på en stor bild med en stad på. Staden 

var målad med några hus, lite affärer, en strand med vatten intill och gator som gick bredvid de 

olika ställena. Aktiviteten började med att pedagogen förklarade för barnen vad de olika 

knapparna på Blue Boten gjorde och sedan fick barnen testa att köra på bilden. I denna aktivitet 

kom det fram mycket diskussioner om vart man bodde och vad det var för någonting som fanns 

på bilden. Barnen samtalade mycket om sina egna erfarenheter, tankar och idéer under 

aktiviteten. Detta kunde visa sig genom att barnen till exempel samtalade om att det inte är bra 

att köra på de vita strecken på gatorna för då börjar det vibrera och låta mycket. En annan ingång 

för samtal var att affärerna kunde vara exempelvis leksaksaffärer eller mataffärer.  

 

Vilken ska bort?  
Under den andra dagen observerade vi en aktivitet på Blåklinten där barnen fick i uppdrag att 

på en tv-skärm se vilket föremål av fyra som skiljde sig från de andra. Föremålen kunde till 

exempel vara fyra par gummistövlar på en hylla, ett av paren var smutsiga. Samtliga barn fick 

chans att lista ut vilket av de fyra olika föremålen som skulle bort och de fick även chansen att 

visa hur de resonerar kring valet. Om ett barn hade svårt med att komma på vilket föremål som 

skulle bort fick hen hjälp av de andra barnen. Barnen fick uppmuntrande ord när det visade sig 

vara rätt av sina kamrater. Aktiviteten bjöd in barnen till att samtala om sina idéer kring vad 

som skiljde föremålen från varandra. Exempel som hur gummistövlarna som nämns ovan skiljer 

sig från varandra. Pedagogen som var med kunde ställa frågor till barnen och utforska de olika 

förslagen tillsammans med dem.  

 

Sångstund med bilder 

Den tredje och sista aktiviteten observerades under den sista dagen vi var på förskolan Ängen, 

på avdelningen Gullvivan som har 1–2 åringar. Det började som en fri lek där barnet och 

pedagogen satt tillsammans framför en tavla och satte upp bilder på julsånger för att sedan gå 

in i en spontan aktivitet. De pratade med varandra om bilderna. Bilderna föreställde bland annat 

tomtar, Lucior, ljus och gummor. Det fanns flera bilder med ett och samma motiv men i olika 

storlekar. Detta gjorde att barnet började prata om det de såg, till exempel: stor - liten: ”den 

tomten är stor”, ”den tomten är liten”. Detta medförde att pedagogen då frågade barnet vilken 

tomte som var störst och vilken tomte som var minst, kunde barnet någon sång om en tomte? 

Det ställdes mycket frågor både av pedagogen och av barnet, som använde sig utav icke-verbal 

kommunikation, vilket skapade en dialog som fördes under hela aktiviteten.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att under observationerna av bildaktiviteterna kunde vi se att 

barnen använde olika typer av bilder i sin kommunikation. I observationen med Blue Boten 

började pedagogen att förklara vilka knappar på Blue Boten som gjorde olika saker där 

pedagogen visade till exempel att knapparna som har pilar visar vilken väg Blue Boten ska åka 

och att den gröna knappen i mitten gör så att Blue Boten börjar röra på sig. Vi upplevde att 

mattan med stadsmotiv som Blue boten skulle åka på skapade många diskussionsämnen, 

exempel på ämnen var ”var barnen bodde”, ”var leksaksaffären låg” och ”hur barnen skulle 

lyckas hålla sig på mattans utmålade väg”. I aktiviteten “vilken ska bort?” användes en app där 
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barnen skulle välja det föremål som skiljde sig från de andra föremålen. Under aktiviteten 

testade pedagogen även att använda klossar för att barnen skulle se vilken av klossarna som 

skiljde sig från de andra. Vi upplevde att diskussionerna blev fler under den delen där de 

använde sig av appen som var uppkopplad på tv:n. Under den sista observationen var 

bildaktiviteten en sångstund med bilder som föreställde Lucior, tomtar och ljus. Bilderna fanns 

i samma motiv och i olika storlekar, barnen kunde då hålla i bilderna eller sätta upp dem på 

whiteboardtavlan som fanns på avdelningen. I denna aktivitet kunde förskolläraren ställa frågor 

som berör storlek och antalsuppfattning kring bilderna. Barnen visade under observationen att 

de pratade och sjöng mer om de hade tillgång till bilderna. Det framstod som om bilden gav 

dem stöd i samtalen. Om barnen inte kunde säga ”tomte” kunde de visa bilden för att visa att 

de förstod. 

 

Språkanvändning i den fria leken 
Vi ville också undersöka om det fanns någon skillnad mellan språkutvecklande aktiviteter och 

bildanvändning i olika åldrar och vid olika aktiviteter. Därför valde vi att observera i den fria 

leken där vi inte påverkar vad barnen leker, utan följer dem i deras lek, för att kunna studera 

hur barnen använder språket. 

 
5 – åringar 
Leken i “röda rummet” var den första observationen som vi gjorde. Där observerade vi bland 

annat ett barn som pusslade. Barnet verkade ha svårt att lägga sitt eget pussel då hen verkade 

ha valt ett för svårt pussel. Det kan ha lett till anledningen till att barnet varierade mellan att 

försöka hjälpa de andra barnen att lägga sina pussel och sitt eget pussel. Barnet kunde till 

exempel säga “Den ska inte vara där” och syfta på att ett annat barn lagt sin pusselbit fel. Barnen 

hjälptes då åt att lägga klart det pusslet samtidigt som de diskuterade kring bilden. De uttryckte 

detta: “De som är däruppe är inte samma, “Man glömmer bort siffrorna” ” De andra glömmer 

man bort” ”Du måste räkna fingrarna”. Under leken med pusslet pratade fem-åringarna med 

varandra verbalt. De samtalade mycket kring pusslerna och diskuterade var bitarna skulle ligga 

då dessa var bilder. 

 

3–4 åringar 
På avdelningen med 3-4 åringar har de ett rum avsatt som “lägenheten” där det finns bland 

annat ett litet kök där barnen leker. Det vi observerade var att under leken användes mycket 

ljud för att beskriva leken. Till exempel spelade barnen roller som hundar, katter och bebisar. 

För att föra leken vidare används även mycket kroppsspråk för kommunikation i leken. 

Exempel på detta är att de med armarna beskrev var olika rum var någonstans, barnen pekade 

vart de andra barnen skulle stå och så vidare. Utifrån vad vi kunde se talade inte barnen lika 

mycket som de gjorde under aktiviteten “Vilken ska bort?”.  I leken där de var i “lägenheten” 

använde sig tre-fyra åringarna mer av kroppsspråket då de föreställde katter.  

Resultatet visade att tre till fyraåringarna samtalade mer verbalt under “vilken ska bort”-

aktiviteten än när de lekte i “lägenheten” där de använde sig mer av kroppsspråket. 

Femåringarna förde mer diskussion under Blue Bot aktiviteten än vad de gjorde under 

pusselläggandet där det inte framkom lika mycket diskussioner. 

 
Slutsats av resultat 



 

17 

 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna och observationerna visar på att det finns olika sätt att 

använda sig av bilder i förskolan. Enligt förskollärarna används bilder som ett sätt för både 

barn och pedagoger att kommunicera med varandra. Detta för att minska på frustrationer som 

kan uppstå när barnen har svårigheter i att göra sig förstådda i sitt verbala språk. Vidare kan 

bilder i miljön skapa språkstimulerande samtal där barnen och pedagogerna kan samlas och 

diskutera det som är på bilden. Pedagogerna kan använda tillfället till att prata mycket och 

använda många ord för att barnen ska utveckla sitt språk. Bilderna som sätts på golvet eller 

upp på väggarna väljs utifrån barnens intresse. Förskollärarna lyfter att bilderna ska bytas ut 

ofta för att hålla barnens intresse men på grund av tidsbrist så blir det bortprioriterat. 

Resultatet lyfter även att de digitala verktygen är en typ av bild bland annat genom appar och 

symboler som exempelvis emojis. Apparna och symbolerna kan användas som ett sätt att få 

igång tankeverksamheten hos barnen och på så vis väcka nyfikenhet och intresse för 

kommunikation. Tillsammans med en medveten pedagog kan utvecklingsmöjligheter för det 

verbala språket uppstå. Resultatet (observationerna) visade också att verbalt språk användes 

mer vid bildaktiviteter, än vid aktiviteter som inte innehöll bilder. I den fria leken skapades 

inga diskussioner kring hur de skulle leka utan det var ett barn som styrde leken och talade om 

för de andra hur de skulle göra. 

 
Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkt. Vi kommer även ta upp didaktiska konsekvenser, metoddiskussion samt förslag 

på fortsatt forskning. 

 
Resultatdiskussion 
 
Bildens betydelse för barns språkinlärning 
I resultatet kom vi fram till att det finns flera olika användningsområden där bilder kan stödja 

språkutvecklingen. Bland annat att förskollärarna medvetet arbetar med bilder både i miljön 

och i undervisningen. Det visade sig även i samspelet mellan barn och barn och mellan barn 

och pedagog. Det är en viktig del för språkutvecklingen genom användning av bilder. Samspelet 

skapar samtal genom att pedagogen tillsammans med barnen tittar på bilderna. 

 

Drdek (1970) pekar i sin studie på att bilder som sätts upp på väggar inte fångar barnens intresse 

och det skapas inte några språkutvecklande möjligheter på det sättet. I vårt resultat under 

intervjuerna fick vi dock ett svar av en förskollärarare som visar på ett motsatt resultat. Bilder 

på väggar och golv i barnens höjd ett gynnsamt tillfälle för barnen att samlas tillsammans och 

samtala enligt en av förskollärarna, som menar att bilder som byts ut ofta skapar och håller 

barns intresse. Vi ställer oss frågande till varför det skiljer mellan denna studies resultat och 

Drdek (1970). Det kan bero på olika faktorer, till exempel kan det vara en skillnad beroende på 

vilken ålder det är på barnen. Det framkom aldrig i Drdeks (1970) studie vilken åldersgrupp 

han studerade medan våran respondent (Mimmi) hade 1-2 åringar. Vi funderar även på om det 

kan bero på vilka typer av bilder det är som används. Drdek (1970) använde sig av bilder av 

djur, medan vår respondent (Mimmi) pratar om bilder som är på barnet och vad hen gör. Detta 

kan bidra till att bilderna på barnen själva fångar upp barnens intresse på ett sätt som inte bilder 

på djur gör. Här kan vi då koppla till Bruners (1976) teori om ”scaffolding” där pedagogerna 

arbetar med miljön på ett medvetet sätt och med en tanke bakom valet av bilder, vilket kan leda 

till intresse hos barnen och där bilder blir ett samtalsämne (Woods et al. 1976).  
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Under intervjuerna framkom det även att förskollärarna tänkte på bildstöd som en användning 

av bilder för att utveckla språket. De pratade bland annat om bildstöd som ett sätt för både barn 

och vuxna att kommunicera med varandra när det verbala språket inte räcker till. De betonar 

också att bildstödet blir ett sätt för förskollärarna att stödja barnen i deras språkutveckling och 

hjälpa barnen på deras nivå. Bilderna blir då en brygga för individer att göra sig förstådda och 

förebygga frustrationer som annars kan uppkomma i att inte bli förstådd. Detta kan tolkas som 

ett sätt att använda sig av ”frustration control”, det femte steget i ”scaffolding” teorin, där barnet 

får hjälp och stöd av pedagogerna och på så sätt inte blir hämmade i språkutvecklingen (Woods 

et al. 1976). På detta vis kan pedagoger hjälpa den verbala språkbarriären att bli mindre och 

inte lika stressande för barnen. Vi kopplar även “scaffolding” till bildstöd genom att barnet har 

ett intresse för något, men vet inte hur hen ska kunna förmedla detta, utan pekar och får hjälp 

av pedagoger och kamrater. Barnet kan sedan testa att använda sig av de nya begreppen och 

orden i andra situationer som kräver att dessa används (Woods et al. 1976). 

 

Under intervjuerna lyfte förskollärarna fram betydelsen av att arbeta med de digitala verktygen 

och hur pedagogerna med hjälp av dessa hittade bilder som sedan användes i både 

verksamhetens miljö och under samlingar. Det verkade som om pedagogerna kopplade bilder 

till digitala verktyg, genom appar, där det handlade om rörliga bilder. Med hjälp av digitala 

verktyg kunde förskollärarna även hitta eller göra bilder som de sedan kunde använda i 

verksamheten. Svenska förskolor har överlag börjat använda mer digitala verktyg enligt Erixon 

et al. (2012). 

  

En annan sak som också togs upp under intervjuerna var betydelsen av att de som pedagoger 

ska vara med barnen i deras utforskande. I samtal kring bilder gäller det för pedagoger att på 

ett medvetet sätt och med en tanke bakom metoden rikta barnens intresse mot bilden. Detta kan 

leda till att barnen då får en chans till att öppna sig inför nya tankar, erfarenheter och perspektiv 

samt dela med sig av sina egna (Cannatella 2004; Asplund-Carlsson et al. 2008; Pramling-

Samuelsson et al. 2009; Mulcahey 2009). Genom att pedagogerna är medvetna kan de även 

arbeta med de sex stegen som beskrivs i Bruners (1976) teori om ”scaffolding”. Betydelsen av 

medvetna pedagoger var något som vi uppmärksammade under vår observation av Mimmi och 

det lilla barnet som satt och tittade på julbilder tillsammans. Vi tolkar att samtalet kring bilderna 

ledde till att det skapades en dialog mellan Mimmi och barnet, där Mimmi hjälper till och ger 

stöd till barnet i hens språk på hens nivå. Vi tolkar att barnet i observationen var koncentrerad 

på det sociala (barnet interagerade med pedagogen) och på det fysiska (hen satt och höll i 

bilderna), men det går inte säga om hen även var koncentrerad på den kognitiva och emotionella 

nivån (Sotiropoulo-Zormpala 2012). Barnet och Mimmi fick igång ett samtal där egenskaper 

hos bilderna blev fokus. Detta genom att förskolläraren riktade barnets intresse mot just dessa 

egenskaper exempelvis ”den tomten är stor”, ”den är liten” och så vidare. Detta går att relatera 

till de metoder som Drdek (1970) föreskriver. 

  

Förskollärarna beskriver även ett annat sätt att använda bilder för att stödja språkutvecklingen, 

vilket är genom barnens interaktion med andra barn. Kalle pratar om det sociala samspelet 

mellan de olika individerna när barnen skapar, sitter med Ipad eller samtalar kring bilder. Hans 

citat, som refererats ovan, målar upp en bild av hur viktigt det är att barnen får vara sociala och 

inte sitta själva. Det kan kopplas till det som forskare lyfter fram kring betydelsen av att barnet 

tillsammans med jämnåriga får en chans att uttrycka egna tolkningar från egna erfarenheter och 

perspektiv (Duh 2016; Pramling-Samuelsson et al. 2009; Cannatella 2004). Samspelet mellan 

barnen kunde vi urskilja med hjälp av våra observationer av olika aktiviteter och i den fria 

leken. Vi upplevde att barn som inte pratade så mycket under den fria leken gjorde det desto 

mer under aktiviteten med bilder. Detta kan bero på att barnen med hjälp av bilderna kan visa 
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vad hen vill få fram och på så sätt få hjälp av de andra barnen. Vi tror att detta sedan kan bidra 

till att barnen vågar ta mer plats och uttrycka sina tankar, erfarenheter och idéer, vilket kan 

kopplas till det som forskningen framhåller kring betydelsen av barns samspel i lärandet (Duh 

2016; Pramling-Samuelson et al. 2009; Cannatella 2004; Sotiropoulo-Zormpala 2012). 

 

Sammanfattning  
Under intervjuerna tog det tre förskollärarna upp hur de använder sig av bilder i 

förskoleverksamheten. Vi blev förvånade över hur mycket Mimmi, Kajsa och Kalle diskuterade 

digitala verktyg som en typ av bild, då vi själva inte hade funderat så mycket över det. 

Diskussionen innehöll mest problematik som gällde digitala verktyg. De tre pedagogerna tog 

även upp om miljön, det vill säga att det ska finnas bilder på väggar och golv, “en bild skapar 

någonting” vilket vi tror leder till en språkstimulerande miljö och vilket Mulcahey (2009) också 

tar upp i sin artikel. 

 

 
Språkutvecklande bildaktiviteter 
Genom observationerna kunde vi se olika typer av språkutvecklande aktiviteter med hjälp av 

bild och hur språkanvändningen skiljer sig åt från aktiviteterna och fria leken.   

  

I den första aktiviteten med Blue Bot integrerade pedagogen en estetisk lärprocess med digitala 

verktyg. Erixon et al. (2012) diskuterar i sin studie betydelsen av att digitala verktyg börjar 

vävas in mer och mer i bildundervisningen. Detta kan bero på att förskolan har satsat mer på 

digitala verktyg, vilket vi har nämnt tidigare. Det har då medfört att de lägger in digitala verktyg 

i olika aktiviteter. I denna aktivitet valde pedagogen att ställa frågor kring bilden och barnen 

uppmärksammade de olika husens och affärernas egenskaper. Denna metod relaterar till det 

som förespråkas av forskare som Drdek (1970) och Duh (2016). Några forskare har pekat på 

betydelsen av att barn med hjälp av bilder kan få en chans att kommunicera sig, vilket stärker 

språkutvecklingen (Cannatella 2004; Pramling-Samuelson et al. 2009; Drdek 1970; Duh 

2016;). Under observationen av aktiviteten med Blue Bot på stadsbild kunde vi se att 

erfarenheter utbyttes mellan barnen, till exempel att det inte är bra att köra på de vita sträcken 

och hur det låter om man gör det. Barnet kan då ha varit med om att någon vuxen har gjort detta 

och kunde senare när hen såg de vita sträcken på gatorna i staden, förklara för sina kamrater 

hur det kändes och hur det lät. 

 

I aktiviteten “vilken ska bort” observerade vi hur bilder kan användas på ett annat sätt. 

Uppmärksamheten riktades fortfarande mot bildernas olika egenskaper, men denna gång fanns 

det rätt och fel. Kajsa uppmuntrade barnen till att diskutera och förklara hur hen hade tänkt, 

men då de tittade på en app så fanns det redan ett förbestämt rätt svar. Detta tror vi kan leda till 

att barnen känner en frustration om det blir fel och att det i värsta fall kan hämma barnen i att 

kommunicera och att barnet ge det svaret som barnet tror att pedagogen vill ha (Woods et al. 

1976). Det kan även leda till att barnen utvecklar sin förmåga att samtala med andra om sina 

tankar och försöker lösa problemen tills de hittar den lösning som fungerar för dem då de 

diskuterar tillsammans. Detta kan kopplas till det som forskare lyfter fram kring betydelsen av 

att barnen får chans till att utforska det framtagna materialet och använda sig utav flera sinnen 

(Pramling-Samuelson et al. 2009; Sotiropoulo-Zormpala 2012) Intresset hos barnen fångades 

även upp och aktiviteten lades på en nivå som barnen klarade av (Woods et al. 1976). Vi tror 

att språket hos barnen utvecklades under aktiviteten. Detta eftersom barnen satt tillsammans 

och för att pedagogen använde sig av ett rikt språk när hon pratade med barnen.  
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Under den sista observationen som gjordes fick vi se en blandning av fri lek och av aktivitet. 

Det började som fri lek där barnet satt och pratade med Mimmi om de olika bilderna som också 

agerar som sångkort. Det gick sedan över till en, vad vi tolkar det som, sångstundsaktivitet där 

Mimmi och barnet fick sällskap av fler barn och Mimmi tog fram en gitarr. Under hela 

observationen stod bilderna i centrum. Det pågick mycket interaktion mellan individer, där både 

barnet och Mimmi utbytte tankar och idéer mellan varandra och med de andra barnen som 

samlades där. Mimmi valde här att använda sig av färdiga bilder i olika storlekar för att skapa 

en språkutvecklande aktivitet där barnen fick styra över hur aktiviteten skulle gå till. Detta kan 

kopplas till forskare som lyfter fram betydelsen av att barnens tankar och idéer får komma fram 

och ta plats under aktiviteterna och att pedagogerna tar vara på det barnen förmedlar (Mulcahey 

2009; Asplund Carlsson et al. 2008). Detta tror vi medförde att barnen fick försöka sätta ord på 

de olika bilderna och sedan fick stöd av Mimmi, genom att hon gav barnen begreppen och orden 

som barnen inte hade. Detta kan kopplas till Woods et al. (1976) som betonar att ett av stegen 

inom “scaffolding” är att pedagogerna lägger aktiviteten på barnets nivå, kallat “reduction in 

degrees of freedom”. 

 

Det som märktes under första observationen “Röda rummet” var att ett av barnen som lade ett 

svårt pussel försökte hjälpa de andra barnen med sina pussel istället. De visade att de inte ville 

ha någon hjälp, men när de var färdiga med sina pussel samlades de barnen som observerades 

kring barnet med det svåra pusslet och alla hjälptes åt att få ihop pusslet. Där såg vi också hur 

språket ökade en hel del barnen emellan. Vi kan tänka oss att det har en betydelse att de hade 

en bild att diskutera kring, detta då vi kunde se att ökningen i språket kopplades till att de 

samtalade kring pusslet. Cannatellas studie (Cannatella 2004) visar att estetiska lärprocesser 

kan göra att barnen kommunicerar tankar och erfarenheter som på ett kreativt sätt kan hjälpa 

barnen att komma över svårigheter. Det innebär bland annat sociala eller fysiska svårigheter 

som det individuella barnet kan ha, menar Cannatella (2004). 

 

Under observationen av ”Lägenheten” kunde vi se barnen kommunicera med varandra utan att 

egentligen använda ord för att göra sig förstådda. Under denna lek såg vi att barnen istället 

använde sig av ljud, och genom att visa med gester och att peka för att visa hur leken skulle 

fortsätta. Vi kunde se att ett av barnen styrde leken mer än de andra. Alla kom med förslag på 

hur leken skulle fortsätta, men det verkade som att ett av barnen var det som bestämde om de 

skulle bli så eller ej. Det var även detta barn som tydligt kunde måla upp för de andra barnen 

hur leken utspelade sig, var rummen var, vem som skulle vara vart och så vidare. Teorin om 

”scaffoldning” lyfter fram betydelsen av att den som är mer kunnig stöttar den som är mindre 

kunnig i att utvecklas. Lindberg (2013) beskriver ”scaffolding” som stöd kring språket. Hon 

betonar även lärarens roll för barnen i denna process. I den observation som beskrivits ovan, 

var ingen förskollärare närvarande. Däremot kan vi se ett barn som har kommit längre i den 

språkliga utvecklingen och därmed ger stöd de andra barnen i leken. Leken kräver inte mycket 

språk, men barnet som styrde leken använde ibland ord för att se så alla var med på hur leken 

utvecklades.  

 
Sammanfattning 
Vi kunde urskilja vissa skillnader i språket mellan de olika aktiviteterna och den fria leken. Det 

blev mer samtal kring bilderna mellan pedagog, barn samt dess kamrater. Medan samtalen i den 

fria leken blev mindre omfattande då det inte framkom några diskussioner utan mer “Gör så 

här” (Pramling Samuelson et al. 2009; Drdek 1970; Duh 2016). 
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Slutsats 
Under denna rubrik kommer vi att ge en kortfattad slutsats där vi besvarar vårt syfte samt våra 

forskningsfrågor i studien. 

 

Slutsatsen av vår studie är att miljön och medvetna pedagoger påverkar barns språkutveckling 

i stor utsträckning (Mulcahey 2009; Sotiropoulo-Zormpala 2012). Samtliga förskollärare i vår 

studie är eniga i att bildstöd i verksamheten innebär en språkstimulerande aktivitet som börjar 

som ett hjälpmedel att kommunicera och som sedan leder till språkutveckling (Mulcahey 2009). 

Förändringar i miljön kan enkelt göras genom att byta ut eller flytta på bilder. Det som  några 

av pedagogerna lyfter är att tiden inte finns för att kunna utveckla och förnya miljön så mycket 

som de hade velat. Genom observationerna tolkade vi att de aktiviteter där fysiska bilder 

användes blev aktiviteten mer språkutvecklande än i den aktivitet där digitala verktyg användes. 

Aktiviteten med digitala verktyg upplevdes dock språkrik då vi tolkar att förskolläraren använde 

mycket ord i sitt språk, vilket vi tror kan leda till att barnen lär sig mer ord och i längden ett 

utvecklat ordförråd. Digitala verktyg kan ses som ett stöd i språkutvecklingen (Woods et al. 

1976). Under de aktiviteter vi observerade var samtliga pedagoger delaktiga i aktiviteten, vilket 

gjorde att diskussionerna kunde fortsätta. Under den fria leken såg vi en blandning av mer och 

mindre verbalt språk. Observationen där barnen lägger pussel är den observation vi tolkar att 

barnen använde sig mest av verbalt språk. Det kan vara att pusslet gjorde aktiviteten mer 

språkanpassad. Under observationen av den fria leken bland tre-fyra åringarna lekte de i 

“lägenheten” och använde sig mer av ljud och kroppsspråk i sin lek. Vi tror att det är enklare 

för barnen att visa hur de tänker under leken om de kan visa med kroppen och låta som en katt, 

istället för att säga att de är en katt. Hade dessa barn lagt ett pussel kanske även de hade samtalat 

mer då aktiviteten uppmuntrar till samtal. Under observationen med ett-tvååringarna märktes 

hur stor roll den medvetna pedagogen har i verksamheten. Barnen satt och tittade på bilderna, 

sorterade upp dem och så vidare. Först när förskolläraren kom med frågor om bilderna började 

barnen prata (Drdek 1970).  

 
Metoddiskussion 
Under denna rubrik kommer vi att ta upp vad som var positivt samt vad som vi upplevde var 

svårt med de två olika metoderna som vi valde. Vi har även valt att dela upp metoderna i två 

delar, intervju och observation för att lättare kunna visa vår reflektion. Utefter formuleringen 

av vårt syfte och forskningsfrågor valde vi att använda oss av kvalitativ metod. Vi ansåg att 

intervjuer och observationer kunde besvara vårt syfte bäst. Genom att använda två olika redskap 

kunde vi samla in en större mängd data, vilket i sin tur ökar studiens validitet (Roos 2014, 

ss.51–52).  

 

Intervju 

Som tidigare nämnts i studien har vi valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor som gav oss en chans till följdfrågor. Detta gav förskollärarna en chans att själva 

tolka frågorna och svara utefter deras perspektiv och tankar. När vi började med intervjuerna 

pratade en av respondenterna mycket om Ipaden och vilken roll den hade i språkutvecklingen. 

Detta gjorde att vi började fundera på om frågorna vi ställde var lite för öppna och om vi skulle 

ha valt att smalna av dem mer. Dock framkom det senare i intervjun hur förskolläraren tänkte 

kring Ipaden som en typ av bild. De två andra respondenterna pratade även de en del om Ipaden 

som bild men även om tryckta bilder. När intervjuerna sedan var färdiga valde vi att transkribera 

dem var för sig. Dessa transkriberingar tog längre tid än vi från början tänkt oss. Vi tycker att 

intervju som metod är ett bra sätt att få fram pedagogernas egna tankar, vilket vi tycker inte 

framkommer på samma sätt under observationer.  
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Observation 

Under tidigare observationsuppgifter under utbildningen har vi upplevt att det är svårt att hänga 

med på allt samt att man tillslut blir trött. Genom att vi valde att använda oss utav 

kategorischema kunde vi genomföra observationerna under en kortare tid vilket medförde att 

vi kunde behålla koncentrationen. Under en observation kan de mer spontana tankarna komma 

fram än under en intervju.  Det vi upplevde var svårt med observationer var att inta de passiva 

rollerna då barnen var väldigt intresserade på vad vi gjorde och ville att vi skulle leka med dem. 

Det var bra att vi skrev ned vad aktiviteterna var för något samt hur länge observationerna 

pågick då vi märkte att vi började blanda ihop de olika observationerna. Vi kunde då gå tillbaka 

i observationsschemat och se vilken aktivitet som tillhörde vilken observation.  

 

Didaktiska konsekvenser 
Studien visar att bilder i miljön är en viktig del i verksamheten. Det är en viktig del att tänka på 

i det pedagogiska arbetet, dels den fysiska miljön, men även den miljö som är mellan 

individerna på förskolan. En miljö med pedagogiskt material i form av bildstöd, böcker och 

granskade appar ger inte barnen något större utbyte om inte pedagogerna vet hur materialet kan 

användas. De måste också ha kunskap om hur barnens språkutveckling påverkas av bilder. 

Utgångspunkten till vår studie är Bruners ”scaffolding”-teori (1976), vilken av Lindberg (2013) 

beskrivs som stöd i barns språkutveckling. Även Woods et al. (1976) menar att ”scaffolding” 

bygger på att barn lär sig av att ha någon i dess närhet som kan hjälpa och stödja barnet i 

lärandet. Materialet har alltså ingen betydelse om det inte finns en pedagog som vet hur hen ska 

använda materialet och stödja barnen i deras språkutveckling (Sotiropoulo-Zormpala 2012). 

Resultat från tidigare forskning bekräftar det vi nämnt ovan. Drdek (1970) skriver bland annat 

om hur han i sin studie kom fram till att mängden bilder inte spelar roll, utan hur användningen 

av bilderna i den pedagogiska aktiviteten fungerar. Under intervjuerna nämnde förskollärarna 

att tidsbrist gör det svårt att förnya bilderna i verksamheten. Det som de belyser har gett oss 

möjlighet att fundera kring hur detta problem går att åtgärda. En idé är exempel att låna bilder 

av varandra. På så sätt sparar förskolepersonalen tid på att inte behöva leta efter nytt material 

varje gång det är aktuellt att byta ut bilder. Vår studie har också visat hur viktigt det är med ett 

fungerande arbetslag som kan stödja varandra i det pedagogiska arbetet. 
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Till förskolechef       

Vi heter Amanda Rosqvist och Liza Petersson och vi studerar till förskollärare på 

Högskolan i Borås. 

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt 

område skall undersökas. Vi har valt att fokusera på barns språkutveckling i 

samband med bild. Vi kommer att observera era barngrupper i två olika 

situationer, under fri lek samt under uppstyrd aktivitet. Vi skulle också vilja 

observera och intervjua förskollärare. 

 

Det är viktigt att ni vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna, vilka innebär att: 

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största 

varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem.   

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.   

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella. Fiktiva namn på barn, pedagoger och förskola används så 

att allas identiteter skyddas.   

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta 

deltagandet. 

All insamlad data kommer att raderas när arbetet är godkänt. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Rosqvist och Liza Petersson 

 
 
 



 

 

 

Till förskollärare  

Vi heter Amanda Rosqvist och Liza Petersson och vi studerar till förskollärare på 

Högskolan i Borås.  

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt 

område skall undersökas. Vi har valt att fokusera på barns språkutveckling i 

samband med bild. Vi kommer att observera era barngrupper i två olika 

situationer, under fri lek samt under uppstyrd aktivitet. Vi skulle också vilja 

observera och intervjua dig som förskollärare. 

 

Det är viktigt att ni vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna, vilka innebär att: 

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största 

varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem.   

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.   

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella. Fiktiva namn på barn, pedagoger och förskola används så 

att allas identiteter skyddas.   

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta 

deltagandet.  

  

För att kunna genomföra undersökningen behövs ert samtycke. Vi ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna det till 

oss. All insamlad data kommer att raderas när arbetet är godkänt. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Rosqvist och Liza Petersson 

XXXXXXX@student.hb.se, XXXXXXX@student.hb.se 

 

 

 

 

 

 

mailto:XXXXXXX@student.hb.se


 

 

 

Samtyckesblankett för förskollärare 

 

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst 

kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

 

JA, jag samtycker till att jag deltar i undersökningen.  

 

NEJ, jag samtycker INTE till att jag deltar i undersökningen. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift      Namnförtydligande 

 

 

 

 

Datum: ______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Till vårdnadshavare med barn på XXXXXX 

Vi heter Amanda Rosqvist och Liza Petersson och vi studerar till förskollärare på 

Högskolan i Borås.  

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt 

område skall undersökas. Vi har valt att fokusera på barns språkutveckling i 

samband med bild. Vi kommer att observera era barn i två olika situationer. Under 

fri lek samt under uppstyrd aktivitet. 

 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån 

de forskningsetiska principerna, vilka innebär att:   

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största 

varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem.   

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.   

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella. Fiktiva namn på barn, pedagoger och förskola används så 

att allas identiteter skyddas.   

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta 

deltagandet.  

  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi 

ber er därför fylla i blanketten som följer med denna information och därefter 

lämna till ______________________________________ på förskolan. 

All insamlad data i form av observationsanteckningar kommer raderas efter 

arbetet är godkänt.  

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Rosqvist och Liza Petersson 

XXXXXXX@student.hb.se, XXXXXX@student.hb.se 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 

Tag med och lämna till vårdnadshavare (i samråd med ansvarig pedagog) 

mailto:XXXXXX@student.hb.se


 

 

 

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

_____________________________ 

Barnets namn 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

 

 

Datum: ______________ 

 

 



 

 

 

 

Ord som används Fri lek Aktivitet Förskollärare 

 

 

 

 

 

 

Meningsuppbyggnad 

2–3 ordmeningar 

(Den klossen, Den 

gröna klossen o.s.v) 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kroppsspråk 

(använder kroppsspråk 

för att kommunicera) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

(erfarenheter, tankar, 

idéer) 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

Intervjufrågor 
 

 

 

1. Vad innebär bild i förskolans pedagogiska verksamhet för dig? 

a. I vilka aktiviteter använder du bilder? 

b. hur kopplar du bild till förskolans läroplan? 

 

2. Hur tänker du kring över att språket utvecklas med hjälp av bild?  

 

3. Arbetar du med bild för att stödja språkutvecklingen?  

a. I så fall ge exempel på hur du arbetar med denna metod? 

 

 

4. Känner du att du skulle kunna arbeta mer med bild för att främja barns 

språkutveckling? 

 

 

5. Upplever du några problem med att arbeta med bild för att främja barns 

språkutveckling? 

 

 

6. Har du något att tillägga?  
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