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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Forskning om samtal kring bilder i undervisningen visar att detta kan användas för träning av 

olika förmågor och språkligt stärka elever i deras verbala- såväl som skriftliga 

språkutveckling. Genom ”sokratiska samtal” kring samhällsaktuella problem skapas möjlighet 

för eleverna att utvecklas till goda demokratiska samhällsmedborgare.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa kunskap om i vilka sammanhang pedagogerna upplever 

att det samtalas kring bilder i undervisningen med fokus på ”när” och ”hur” samt huruvida 

pedagoger upplever att de ser individuella språkutvecklingsskillnader mellan elever när det 

samtalas kring bilder.   

 

Metod 
Metoden för studien är av kvalitativ art med intervju som redskap för datainsamling. Studien 

omfattar intervjuer av sex pedagoger på tre olika skolor i årskurserna 1-3.  

 

Resultat 
I studien framkommer att pedagoger i skolan idag upplever att de använder samtal kring 

bilder som förtydligande av ämnesinnehållet, som en intresseväckare och som underlag för 

diskussioner för ett nytt ämnesområde. Pedagogerna upplever också att samtal kring bilder 

främjar elevernas utveckling av förmågor och samtalen fungerar stödjande för elevernas 

enskilda skrivande. Pedagogerna upplever också att de använder samtal kring bilder med hjälp 

av IT, böcker och elevernas egenproducerade bilder. Vidare anser pedagogerna att de 

upplever skillnad på språkligt svagare och språkligt starkare elever när det kommer till hur de 



 

 

samtalar kring bilder. En tydlig önskan om vidareutbildning inom området hur man väljer 

bilder och samtalar kring dessa finns hos de flesta av pedagogerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
 

Vi vill i första hand tacka de pedagoger som tagit valt att delta och tagit sig tid att berätta om 

sina upplevelser och erfarenheter inom det valda området. 

 

Vidare vill vi också tacka vår handledare Gunilla Fihn som med stort engagemang, intresse 

och kritiska ögon har stöttat oss på denna inte alltför spikraka väg. Det har varit enormt 

lärorikt.  

 

Slutligen tackar vi varandra för ett mycket givande och nyttigt men ack så slitsam period. Vi 

upplever att vi kompletterar varandra väl och detta genererar i ett härligt ”teamwork”. 

 

        Högskolan i Borås 6 januari 2015 

      

                               Frida och Veronica 
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1. Inledning 
 

Runt omkring oss i vår vardag är vi hela tiden omringade av bilder i sociala medier så som IT, 

television och reklam. Vi översköljs dagligen av visuella intryck, något som också blir 

påtaglig i skolans värld. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

2011, kan vi läsa följande: 

 
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av 

bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. 

Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 
samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande 

förmåga (Skolverket, 2011, s. 20). 

 

Som blivande pedagoger är vi intresserade av hur pedagoger i skolan upplever att de arbetar 

med bilder och huruvida samtal kring bilder tas tillvara och främjar verbal språkutveckling 

hos elever. Verbal språkutveckling handlar i detta sammanhang om hur elever utvecklar sitt 

språk, dels ordförrådet men också språkliga förmågor så som kommunikativ förmåga, 

analysförmåga, begreppsförmåga samt förmåga att hantera information. Begreppet bilder 

definieras här som alla stillbilder som återfinns i böcker, tidningar och tidskrifter, IT, samt 

elevers egenproducerade bilder.  

 

Under vår utbildning har vi fått erfarenhet av ”sokratiska samtal”, vilket är en vedertagen teori 

och ett sätt att arbeta språkutvecklande genom samtal kring bilder som redskap i 

undervisning. Som vi tidigare nämnt förekommer bilder i stor utsträckning i dagens samhälle 

och så även i skolan. Vi har blivit inspirerade av denna teori och detta sätt att arbeta då vi tror 

att det är applicerbart i dagens undervisning.  

2. Syfte 
Studien syftar till att skapa kunskap om i vilka olika sammanhang pedagoger upplever att det 

samtalas kring bilder i undervisningen för att främja en verbal språkutveckling för språkligt 

svagare så väl som språkligt starkare elever.  

2.1 Frågeställningar 

 

- När upplever pedagogerna att de använder samtal kring bilder i undervisningen för att 

stimulera elevers verbala språkutveckling? 

- På vilka olika sätt upplever pedagogerna att de samtalar kring bilder för att stimulera 

elevernas verbala språkutveckling? 

- På vilka olika sätt upplever pedagogerna att det sker en verbal språkutveckling hos 

eleverna när det samtalas kring bilder? 

- På vilka olika sätt upplever pedagogerna skillnader på språkligt svagare och språkligt 

starkare elever när det kommer till hur de samtalar kring bilder? 
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3. Teoretisk ram 
Den teoretiska ramen för denna studie vilar på tankar kring ”sokratiska samtal”. Grundtanken 

med ”sokratiska samtal” är att föra nyfikna diskussioner i syfte att utveckla ett kritiskt 

tänkande och att välja ut samt strukturera upp den kunskap man tillfogat sig. Detta ska 

generera i en social utveckling, en ökad empatisk förmåga samt stärka samarbetsförmågan. 

”Sokratiska samtal” grundar sig till största del på två teorier, å ena sidan på Sokrates teori å 

andra sidan på den sociokulturella teorin. Sokrates teori bygger på ett undersökande och 

kritiskt granskande av världen men också mer åt det introverta hållet och att den bild man 

tillskansat sig av världen ständigt byggs på och förändras. Detta görs genom att ställa frågor 

både till sin omgivning och till sig själv i syfte att synliggöra sina brister i kunskap samt att 

utvecklas som individ (Pihlgren, 2010). Den sociokulturella teorin, som bygger på Lev. S. 

Vygotskijs tankar, handlar om en social gemenskap, att lära tillsammans och att det är genom 

denna sociala interaktion som vi lär oss (Hwang & Nilsson, 2011, ss. 66-67). Vidare talar 

Vygotskij om proximal utvecklingszon, vilket handlar om att se lärandet och utveckling som 

en process som sker ständigt och påvisar skillnaden mellan vad barnet skulle kunna lära sig på 

egen hand och hur barnet kan utvecklas i samspel med någon mer erfaren. Guidningen som 

den erfarne ger barnet är i form utav intresseväckande och utmanande frågor där svaret inte är 

givet och driver på så sätt barnets intellektuella utveckling framåt (Hwang & Nilsson, ss. 67-

68). Även Säljö skriver att det är inom denna proximala utvecklingszon som barnet är mest 

mottagligt och känsligt för att tillgodogöra sig ny kunskap. Det är också här som vägledaren 

kan ge redskapen till barnet (Säljö i Lundgren, Säljö & Liberg, 2010, s. 191). 

 

Vidare skriver Säljö att det är främst den verbala kommunikationen mellan människor som 

formar och utvecklar vårt tänkande, vår fantasi och våra utrycksformer (Säljö i Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2014, s. 303). Fortsättningsvis för Säljö ett resonemang om Vygotskijs syn på 

att det är via kommunikation med våra medmänniskor som vi lär oss att utrycka oss språkligt. 

Det är genom tal och text som vi kan uttrycka oss och därmed förstå vår omvärld. Bilder kan 

här fungera som ett verktyg för att stötta kommunikationen. Enligt Säljö, kan bilder och andra 

representationsformer så som exempelvis symboler och diagram, användas på ett nytt sätt 

med dagens digitala teknik (Säljö i Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, ss. 301-302).  

 

Pilgren (2010) menar att genom att använda olika medier och en variation av bilder i 

undervisningen skapas möjligheten att föra diskussioner kring aktuella samhällsfrågor. 

Genom att föra regelbundna diskussioner som kan ses som pedagogiska aktiviteter, avses att 

träna vissa förmågor hos eleverna i undervisningen.  
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4. Bakgrund               

4.1 Bild som redskap 

Welwert skriver att samhället idag karaktäriseras av det visuella i form av bilder och ur ett 

bildpedagogiskt perspektiv kan det därmed ses som mycket viktigt att arbeta med just bilder. 

Det handlar då inte bara om ämneskunskaper eller faktakunskaper, för bild skapar, enligt 

Welwert, också möjlighet till språkutvecklande diskussioner där ett beskrivande av vad man 

lärt, aktualiseras (Welwert i Amhag, Kupferberg & Leijon, 2013, s. 182).  

 

Vidare menar Welwert att i vårt ständigt utvecklande samhälle blir förmågan att självständigt 

välja och ta ställning till olika saker viktig. Welwert skriver också i detta sammanhang att 

arbete med bild kan vara en metod för att träna denna förmåga. Det är i samtalet kring bilder 

som, för tiden, relevanta dilemman och frågor kan lyftas samt diskuteras (Welwert i Amhag, 

Kupferberg & Leijon, 2013, s. 182).  

 

Det måste också finnas en koppling mellan skolans ämneskunskaper och världen utanför. 

Förmågan till kritiskt tänkande och analys av företeelser är aktuell i detta sammanhang och  

Welwert menar här att medier så som bild kan vara ett bra verktyg i detta sammanhang. 

Vidare skriver Welwert att ”Mediernas närvaro erbjuder politiska, ekonomiska och 

samhälleliga perspektiv i skolan. Rummet vidgas i och med att elever deltar i medierummet” 

(Welwert i Amhag, Kupferberg & Leijon, 2013, s. 182ss. 188-189).  

4.2 Samtal för språkutveckling 

Pihlgren skriver följande gällande ”sokratiska samtal”: 

  
De centrala idéerna är att man lär sig att tänka genom att samarbeta och använda språk i denna 

specifika praktik, och att detta kommer att resultera i intellektuell och moralisk utveckling. 

Denna utveckling förväntas leda till ett demokratiskt samhälle, där individen har förmåga att 

leva ett gott liv genom personlig bildning (Pihlgren, 2010, s. 23).  

 

Grundtanken med ”sokratiska samtal” är, enligt Pihlgren, att föra en nyfiken diskussion i syfte 

att träna på följande huvudförmågor:  

 

Den första handlar om förmåga till kritiskt analyserande och tänkande. Det innebär bland 

annat att kunna lösa problem och föra resonemang på väl underbyggda grunder. Det innebär 

också förmåga att välja ut relevant material för det tänkta syftet och förmågan att strukturera 

upp den kunskap man tillfogat sig. En andra huvudförmåga belyser språkfärdigheter där det 

handlar om förmågan att förstå och tillgodogöra sig en text samt förmåga att fundera och 

uttrycka tankar kring detta. Det handlar också om att förstå och sätta sig in i andras sätt att 

tänka. En tredje huvudförmåga som Pihlgren lyfter är den sociala utvecklingen som innefattar 

förmåga till samarbete. Den handlar om verbal interaktion vid samarbete som redskap för 

förmågan att utveckla ett eget resonemang. En slutlig huvudförmåga Pihlgren beskriver är 

karaktärsutveckling, vilket innebär att uttrycka och stå för en egen åsikt samt att göra 

genomtänkta val. Det handlar också om förmåga att kunna hålla isär sak och person (Pihlgren, 

2010, s. 24).  

 

Genom att arrangera delar av kontexten ska möjlighet skapas för lärande. Kontexten handlar 

om att deltagarna bland annat ska kunna se varandra under dialogens gång. Det ska finnas en 

regelbundenhet i samtalen, det ska alltså inte var några lösryckta tillfällen för samtal. Pihlgren 

förespråkar mindre grupper. Samtliga deltagare ska i god tid innan samtalstillfället fått ta del 
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av underlaget och haft möjlighet att förbereda sig. Det material som ska behandlas ska inte 

vara för ”självtalande”, det bör skapa möjlighet för att väcka någon typ av fundering eller 

dilemma. Samtalet styrs av en samtalsledare som har till uppgift att driva dialogen framåt. Det 

är dock viktigt att ledaren inte värderar det som sägs. Samtalet inleds med en öppen 

huvudfråga (Pihlgren, 2010, s.25).  

 

Pihlgren menar vidare att två förlopp sker parallellt under samtalets gång. Det är dels det som 

var och en av deltagarna tillför i gruppen men också den personliga omförhandling som sker 

hos var och en av individerna under och mellan samtalen. Här förkastas idéer till förmån för 

nya tankegångar då det övervägts och granskats. I vissa fall kanske de behandlas eller 

omprövas och återaktualiseras. Pihlgren benämner dessa två som interpersonella och 

intrapersonella förlopp som vedertagna begrepp som konstant interagerar med varandra 

(Pihlgren, 2010, s.27).    

4.3 Bilder för språkutveckling 

Bilder kan ibland finnas som ett komplement till den skrivna texten i läromaterial i skolan. 

För att dessa bilder ska fungera stöttande för eleverna krävs att de har ett relevant ordförråd 

för den aktuella kontexten, för att på så sätt kunna förstå och beskriva bilden och dess 

budskap (Eriksson, 2009, s. 36).  

 

Eriksson för vidare ett resonemang kring Pestalozzis åskådningsundervisning från 1800-talet, 

vilket handlar om sinnenas betydelse för lärande. Det handlar om att de sinnerliga iakttagelser 

man gör för att förstå sin omgivning kopplas till att öka den språkliga vokabulär, eftersom 

man måste reflektera kring det man ser verbalt (Eriksson, 2009, ss. 128-129).  

 

Inom lingvistiken talas det om morfem som de minsta betydelsebärande enheterna som 

bygger upp språket. På liknande sätt kan detaljer i bilder vara det minsta stoff som är 

avgörande för hur man tolkar bildens budskap. För att bilden ska ses som meningsskapande 

måste det finnas en relation mellan egna och andras erfarenheter. En metod för detta är 

gruppsamtal kring bilder, där elever arbetar tillsammans för att utbyta erfarenheter. Detta för 

att kunna lyfta bildens vidare budskap i syfte att utveckla analysförmågan samt en språklig 

förmåga. Eriksson skriver om språket som en central roll vid bildtolkning (Eriksson, ss. 33, 

36).   

 
Språket kan vara bildligt men en bild kan däremot inte vara språklig, därför är det i viss mån 

möjligt att ersätta en bild med en beskrivning, även om det i många fall underlättar med en bild 

som gestaltar de beskrivna. Att byta ut ett textparti mot en bild är vanligtvis svårare (Eriksson, 

2009, s. 36). 

 

Eriksson beskriver här relationen mellan bild och språk. Vidare refererar Eriksson också i sin 

bok, i sin tur till Twyman som menar att språket är både verbalt och visuellt. Bilden kan ses 

som en integrerad del i språket. Fortsättningsvis menar Eriksson att den mentala uppfattning 

vi har av vår omgivning skapas av både bilder, språket och verkligheten (Eriksson, 2009, s. 

35).  
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4.4 Forskning om bilder i skolan 

 

4.4.1 Samtal kring bilder som stöd för minnet och som språkutvecklare 

”If a picture is worth a thousand words, how many words is a whole library of pictures 

worth?” (Gabriel & Gabriel, 2010, s. 679). Gabriel och Gabriel redogör för en skolas 

skapande av ett bildbibliotek. I studien undersöktes huruvida bilder påverkar elevernas minne 

och hur e-böcker kan vara ett redskap att kombinera bild med text och tal. I resultatet 

framkom att bilder fungerar som en minneslänk där resonemang och verbala samtal kring 

bilden skapar en helhet som eleven sedan med hjälp av bilden befäster. Bilden fungerar alltså 

som ett redskap för att kunna använda det utvecklade språket i en annan kontext (Gabriel & 

Gabriel, 2010).  

 

I studien framkom även att bilder kan fungera som ett verktyg för att individanpassa 

undervisningen. Beroende på var i sin språkutveckling eleverna i studien befann sig i 

uttryckte de sig på olika nivåer alltifrån enstaka ord till långa detaljerade meningar eller 

berättelser. Studien påvisade i detta fall ett ökat engagemang och entusiasm hos eleverna 

(Gabriel & Gabriel, 2010, s. 679).  

 

I en annan studie av Rasch och Schnotz problematiseras huruvida bilder inte alltid fungerar 

som en källa till information eller som ett gynnsamt komplement till förståelse. Rasch och 

Schnotz lyfter istället frågan om bilder också kan vara överflödiga och till och med 

överbelastar korttidsminnet om man redan förstått meningen och betydelsen av en text. 

Forskarna ifrågasätter om det även finns en övertro till bilder i kombination med text då 

eleven tenderar att endast dra slutsatser utifrån bilden. Studien genomfördes med 100 

universitetsstuderande i tjugoårsåldern uppdelade i fem grupper där särskilda förkunskaper 

saknades kring ämnet. I grupperna fick de olika material till sitt förfogande så som enbart 

bilder, bild och text samt enbart text. Resultatet visade att bilder inte alltid hade en stödjande 

effekt men att det inte var ofördelaktigt för lärandet. När man redan hade kunskapen 

utvecklades den inte vidare med hjälp utav bilder. Det bör dock tas i beaktande att studien rör 

unga vuxna (Rasch och Schnotz, 2009).   

 

Rowe, Silverman och Mullan redogör för sin undersökning av 62 barn i förskoleåldern, där 

man tittade på bilders och gesters påverkan på språkutveckling. I undersökningen fick barnen 

lära sig några ord på ett fiktivt språk och då samtidigt se föremålet som presenterades. Det 

resultat som framkom visade att det kan vara gynnsamt för barns språkutveckling och 

utvecklande av ordförråd att lära genom bilder. I undersökningen påtalades betydelsen av att 

bilder och språk stödjer varandra. Vidare framkom i undersökningen att barn som fick bilder 

eller föremål som stöd klarade sig avsevärt bättre till skillnad mot barn som endast fick verbal 

förklaring när det kom till semantik. I resultatet blev det uppenbart att det fanns avsevärda 

skillnader mellan könen. Flickor presterade i genomsnitt betydligt bättre än pojkar när det 

kom till språktutveckling med bilder som verktyg. Då detta inte var forskarnas ursprungliga 

syfte lämnar de dörren öppen för fortsatt forskning med inriktning på det nyligen nämnda 

området. I resultatet framkom också att bild fungerade som ett bättre stöd för de språkligt 

svagare eleverna än de starkare (Rowe, Silverman & Mullan, 2012).  

4.4.2  Samtal kring bilder som elevutmaning 

Stewig har gjort en undersökning med elever i de yngre åldrarna på två olika skolor för att 

undersöka hur samtal kring bilder kan vara språkutvecklande. Forskaren går in med föresatsen 
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att om man utmanar elever genom samtal och skrift kring det de ser, hjälper det dem att 

utveckla verbala och skriftliga förmågor. Studien omfattade 30 elever varav 15 vardera från 

de två representerade skolorna. Läraren på varje skola fick utan vidare information välja ut 

fem högpresterande, respektive fem mellanpresterande samt fem lågpresterande elever ur sin 

klass. Inledningsvis hade forskaren 35 minuters lektioner med vardera klass varje vecka under 

hela läsåret. Tillsammans tittade de på olika slags bilder och diskuterade kring dessa. 

Forskaren modellerade hur detta kunde gå till genom att synliggöra sina observationer och 

uppmuntrade därefter eleverna till att uppmärksamma så många detaljer som möjligt i 

bilderna. Eleverna skulle sedan verbalt beskriva vad de såg i bilden. De fick också hitta på en 

fiktiv berättelse till vad de uppfattade i bilden. Slutligen skulle de skriva en text kring vad de 

uppfattat och sedan redovisa denna. Forskningsresultatet visade att de högpresterade eleverna 

kunde sätta sig in i men också verbalt uttrycka vad de uppmärksammat i bilden, samt göra 

kopplingar till sig själv och sina upplevelser och erfarenheter och utifrån det skapa tänkbara 

scenarier kring händelserna i bilden. I motsats till detta visade forskningsresultaten också att 

de lågpresterande eleverna inte hade en lika väl utvecklad förmåga utan istället fokuserade 

mer på att verbalt beskriva detaljer och färger i bilden. De gjorde inte kopplingar till sig själv, 

sina upplevelser och erfarenheter. Forskningen visade vidare att elevernas motivation 

påverkade i vilken utsträckning eleverna samtalade kring bilder (Stewig, 1994).  

 

Sammanfattningsvis visar forskningresultatet att elever utvecklas både muntligt och skriftligt 

och Stewig anser att resultatet bör uppmuntra lärare att utveckla samtal kring bilder i sin 

undervisning (Stewig, 1994).  

 

Hajer skriver i sin artikel att samtal både i grupper, i klass och mellan elever och lärare är 

avgörande för elevers språkutveckling. Som stöd för detta ska eleverna få möjlighet att arbeta 

kring bilder, tidningar, tredimensionella objekt samt olika sorters diagram och grafer. Hennes 

forskning baserades på elever i de högre årskurserna samt gymnasiet (Hajer, 2003).  

 

Lozic sammanfattar på Skolverkets hemsida den reviderade boken från 2010, skriven av Hajer 

tillsammans med Meestringas. De båda forskarna belyser här återigen vikten av att pedagogen 

utmanar eleverna i deras lärande. Pedagogen måste också vara genuint intresserad av vad 

eleven vill förmedla. En lämplig utgångspunkt i denna kontext kan karaktäriseras av att 

medvetandegöra elevernas nuvarande kunskapsnivå och vilka utvecklingspotentialer som 

finns. Hajer och Meestringas betonar vidare, genom Lozic, att detta lämpligast görs genom 

öppna frågor, visuellt stöd samt samtal i större och mindre grupper (Hajer och Meestringas i 

Lozic, 2013).   

4.5  Barn och barns egenproducerade bilder 

Lodge redogör för en undersökning med yngre skolbarn i syfte att undersöka hur elevers 

egenproducerade bilder fungerade som en kommunikationsväg mellan elev- pedagog. Detta 

för att synliggöra elevernas lärande både för pedagogerna och för eleverna själva. Studien 

syftade också till att undersöka vad eleverna vill säga med sina bilder och hur bilder kan 

fungera som en ”dörröppnare” för att föra samtal kring det som för eleverna tidigare varit 

oklart både i tanke och språk. I analysen av resultatet framkom att eleverna genom sina bilder 

skapade ett sammanhang med hjälp av erfarenheter och tidigare preferenser. Studien visade 

också att elevernas bilder och deras kommentarer till, som förklarande av bilden, genererade i 

gynnsamma dialoger mellan elev- pedagog ur ett lärandeperspektiv (Lodge, 2005).  
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Paggetti hänvisar i sin tur till Aronsson, som anser att barn avbildar sådant de vill förmedla 

men också det de tror förväntas av dem. Genom sina bilder förmedlar de egna erfarenheter 

och uppfattningar av sin omgivning (Paggetti i Amhag, Kupferberg & Leijon, 2013, s. 196).  

 

Vidare lyfter Paggetti resultatet av Jönssons studie, om samtal kring elevers egenproducerade 

bilder, som visade att pedagoger fick en ökad förståelse för elevens grundtanke kring det 

eleven producerat, genom samtal kring bilder. Jönsson är universitetslektor i svenska med 

didaktiskt inriktning. Genom samtalen skapas större möjligheter för elever att verbalt uttrycka 

och förklara sina tankar kring det de målat. Elevens grundtanke med bilden lyfts sällan upp i 

ljuset om betraktaren inte ställer frågor kring innehållet utan endast berömmer det som direkt 

syns (Paggetti i Amhag, Kupferberg & Leijon, 2013, s. 196).  

 

Även Vygotskij för ett resonemang kring elevers koncentration till ritandet i en tidig ålder. 

Han menar att det inte är en tillfällighet att det yngre barnet fokuserar på ritandet som 

uttrycksform då det är deras möjlighet att uttrycka ett engagemang för omvärlden. Vygotskij 

menar fortsättningsvis att barnets intresse för bild minskar i takt med att barnet erövrar skrift- 

och talspråket för att sedan nästan upphöra helt (Vygotskij, 1995, s. 51). Fagerlund och 

Moqvist menar att man måste beakta tre uttrycksformer: bildspråk, skriftspråk och talspråk, 

då dessa hänger ihop och fungerar stödjande för varandra. De förespråkar en arbetsgång kring 

en elevproducerad bild på det sätt att barnet verbalt får förmedla grundtanken bakom bilden. 

Därefter hjälper pedagogen barnet som ännu inte behärskar skriftspråket att skriva ner det 

barnet uttrycker. Det är här av betydelse att pedagogen skriver ner exakt det barnet utrycker 

verbalt, detta för att skapa förutsättningar för eleven att utveckla en medvetenhet om att en 

text förmedlar ett budskap och i detta fall det barnet berättar om sin bild (Fagerlund & 

Moqvist, 2010, ss. 18-19).  
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5. Metod 

5.1 Etnografi, validitet och reliabilitet 

I följande avsnitt beskrivs den aktuella forskningsmetoden med intervju som redskap, urval, 

genomförande samt hur hänsyn tagits till etiska aspekter.  

5.1.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

En kvalitativ undersökningsmetod kan, enligt Bryman och som i sin tur hänvisar till Fosters 

undersökning, delas upp i 6 steg. Ett första steg handlar om generalisering av frågeställningar. 

Att dra slutsatser som inte grundar sig på vetenskaplig forskning är inte att föredra. Steg två 

innebär att urvalsgruppen väljs med omsorg och är relevant för undersökningens syfte. Det 

tredje steget handlar om insamling av data och på det sätt man sätter sig in i den miljö som 

undersökningen omfattar. Tolkning av data är det som sedan karaktäriserar det fjärde steget. 

Då man i det tredje steget satt sig in i sammanhanget är det också lättare att i det fjärde tolka 

och förstå den data man samlat in.  Det femte steget handlar om att komma fram till ett 

resultat. Efter datainsamlingen kan det uppstå nya frågeställningar, det kan finnas ”luckor” 

som man vill ha svar på och en ny datainsamling görs. Nya frågeställningar och ytterligare 

insamling av data motsvarar steg 5 a och b. Data tolkas sedan återigen gentemot det resultat 

man hade för avsikt att få fram. Slutligen når man ett sjätte steg vilket innebär ett resultat och 

en slutsats (Bryman, 2011, ss. 345-347).  

5.1.2 Kvantitativ respektive kvalitativ metod 

Vi har efterfrågat i vilka olika sammanhang det samtalas kring bilder i undervisningen och vi 

ansåg därför att en arbetsmetod av kvalitativ art lämpade sig bäst för en djupare förståelse av 

syftet med vår studie. Bryman för ett resonemang kring det faktum att kvantitativa forskare 

sällan fokuserar på ”hur” saker och ting ter sig. Den kvantitativa metoden skulle snarare ge 

svar på ”om” man arbetar med samtal kring bilder i undervisningen. Vi ansåg därför att det 

genom en kvalitativ modell skapades möjligheter för oss att komma närmare föremålet för vår 

undersökning, då vi genom redskapet intervju kunde ställa följdfrågor för att få en djupare 

förståelse, jämfört med om en kvantitativ modell hade använts. Bryman menar att grunden för 

en kvalitativ modell utgörs av en förståelse av den sociala verkligheten (Bryman, 2011, ss. 

168, 341).  

5.1.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om hur man genomför observationer och undersöker det som verkligen 

syftas till att undersökas. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar om huruvida 

undersökningen är giltig över tid eller om det snarare är en fråga om en tillfällig företeelse 

med aktuella förutsättningar, som genererade resultatet (Bryman, 2011, s. 49). Som Thurén 

uttrycker det, handlar det om att mätningarna är korrekt genomförda och att inte tillfälligheter 

påverkar resultatet. Undersökningen måste också ha validitet, det vill säga att man har 

undersökt det som syftades till att undersökas (Thurén, 2007, s. 26). Bryman menar att 

validiteten, eller giltigheten, inte är av central betydelse för en kvalitativ studie då mätning 

inte är ett aktuellt instrument (Bryman, 2011, s. 351). 

 

Vår studie följer kvalitativ forskningstradition i enlighet med Bryman (2011). I studien har vi 

tagit hänsyn till i första hand reliabiliteten för att vår studie skulle bli så tillförlitlig som 

möjligt. Genom att intervjua pedagoger ifrån tre olika skolor och i tre olika årskurser har vi 

skapat förutsättning för att resultatet ska blir generaliserbart.  
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5.2 Urval 

Vi har valt att intervjua pedagoger i årskurserna 1-3 då vi ville se på i vilka olika sammanhang 

det samtalas kring bilder. Vi valde dessa årskurser eftersom vi själva kommer att arbeta i detta 

ålderspann och ville av den anledningen få insikt i hur arbetet med bilder där kan se ut ur ett 

lärarperspektiv. Vi har kontaktat pedagoger som vi vet arbetar med bilder i undervisningen. 

Det har varit pedagoger som vi blivit rekommenderade genom VFU-placeringar och 

personliga kontakter. Anledningen till att vi i denna studie inte fokuserar på förskoleklass är 

att vi tror att samtal kring bilder förekommer mer sällan ju äldre eleverna blir, eftersom man 

förutsätter att eleverna läser mer självständigt då. Vår tanke var att intervjua sex pedagoger 

ifrån tre olika skolor och i de tre olika årskurserna 1-3 för att få en bred bild i syfte att skapa 

utvecklingsmöjligheter inom området.   

5.3 Genomförande 

5.3.1 Intervju som redskap 

Dalen skriver om semistrukturerad intervju, vilket innebär att man delvis strukturerar 

intervjun. Frågorna ska ha relevans för det ämnesområde som syftas till att undersökas. Dalen 

anser vidare att det inför intervjuerna är viktigt att reflektera kring huruvida frågorna är 

tydliga, inte kräver någon specialkunskap eller innefattar känsliga ämnen, så det löper risk att 

svar uteblir. Dalen skriver också att det rekommenderas att använda någon form av 

ljudinspelning då man utför en kvalitativ intervju eftersom det är av stor vikt att få med den 

intervjuades egna ord (Dalen, 2008, ss. 30- 31, 33, 36).  

5.3.2 Intervju och datainsamling i studien 

Vi inledde vårt datainsamlande genom att antingen ringa, maila eller göra besök på skolorna 

och direkt tillfråga pedagogerna för att boka upp en tid för intervju. Vi var noga med att delge 

pedagogerna missivbrevet i god tid före intervjun.  

 

Vid intervjutillfället var vi lärarstudenter båda närvarande vid varje intervjutillfälle. Vi 

placerade oss triangulärt för att pedagogen inte skulle känna sig i underläge. En utav oss 

ställde frågorna och den andra lyssnade och lade vid behov till förtydligande följdfrågor. 

Samtliga intervjuer spelades in med två smartphones i samråd med de tillfrågade 

pedagogerna. Vi var mycket noga med att använda oss utav just två inspelningsapparater vid 

varje intervjutillfälle för att minimera risken att vi skulle stå utan material om ett tekniskt fel 

uppstod. Samtliga intervjuer transkriberades samma dag som intervjutillfället ägde rum och 

ljudinspelningarna raderades sedan direkt efter. Samtliga intervjuer skedde ostört efter skoltid 

i pedagogernas klassrum eller i separat konferensrum.  

5.3.3 Analys av insamlad data i studien 

Efter transkriberingen skrevs materialet ut och därefter analyserades det mot arbetets 

frågeställningar. Vid tillfället användes understrykningspennor i olika färger i syfte att 

synliggöra likheter och skillnader mellan intervjusvaren. Vidare lyftes meningarna ur de 

transkriberade intervjuerna till ett separat dokument där de sedermera bearbetades och 

sammanställdes till det färdiga resultatavsnittet.  

5.4 Forskningsetik 

Hermerén har sammanfattat Mertons tankar kring några forskningsetiska faktorer som bör tas 

hänsyn till vid vetenskapliga undersökningar. Det handlar bland annat om att det publicerade 

resultatet ska finnas till allmänt förfogande. Allt nytt inom forskningen som framkommer ska 

sättas ”i ljuset”. Ett vetenskapligt arbete ska vidare inte bedömas på annat sätt än rent 
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vetenskapligt, fokus ska alltså inte ligga på forskaren i sig. Syftet med forskningen ska vara 

att det genererar i nya kunskaper inom ett visst område. Det är också det som forskaren ska ha 

”för ögonen”. En sista faktor för att inta ett forskningsetiskt förhållningssätt handlar om att 

vara kritisk i sitt sökande och inte uttala sig innan man kan luta sig vetenskapligt på sitt 

resultat (Hermerén, 2011, ss. 16-17). Detta är sådant som vi ständigt kommer i kontakt med 

under arbetets gång och som vi kommer att ta i beaktande. Enligt Vetenskapsrådet ska 

följande fyra krav tas i beaktande. Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen 

ska bli väl informerade om vad som ska undersökas, det vill säga vad syftet är, samt vilka 

rättigheter man som deltagare har, på det sätt att inga påtryckningar får förekomma samt att 

deltagandet är frivilligt och när som helst under genomförandet får avbrytas. Samtyckeskravet 

innebär att deltagare under 15 år måste ha ett medgivande från vårdnadshavare men huruvida 

personen i fråga vill medverka eller ej är fortfarande valfritt. Konfidentialitetskravet innebär 

att alla som väljer att delta i forskningsprojektet omfattas av tystnadsplikt. Deltagarna svarar 

anonymt och all data med namn och andra utlämnande uppgifter som kan kopplas tillbaka till 

varje deltagare ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan 

identifiera någon av deltagarna. Nyttjandekravet innebär vidare att insamlad data inte får 

användas till annat än det ämnade syftet (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7- 14). 

5.4.1 Våra etiska hänsynstaganden 

Gällande informationskravet har vi i vår studie varit noga med att i god tid informera och 

skicka ut missivbrev till samtliga deltagare. Vi har även varit noga med att betona det 

frivilliga deltagandet. I vår studie har det inte funnits deltagare under 15 år och därför har 

samtyckeskravet inte varit aktuellt. Hänsyn har också tagits till tystandsplikten och vi har 

noggrant skyddat all insamlad data i form av ljudinspelningar och transkriberat material för 

alla utomstående. 
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6. Resultat 
I denna studie framkommer att pedagogerna upplever att det samtalas kring bilder som en 

intresseväckare och som introduktion till ämnesområden i undervisningen. Pedagogerna 

upplever vidare att bilder används för att föra samtal kring bilder för verbal språkutveckling 

genom IT, böcker och till stöd för elevers egenproducerade bild och text. Resultatet visar 

också att pedagogerna upplever individuella skillnader på det sätt språkligt svagare respektive 

språkligt starkare elever samtalar kring bilder. Pedagogerna upplever att de språkligt starkare 

eleverna har lättare för att interagera med bilder jämfört med de språkligt svagare. Det 

framkommer också att pedagogerna upplever att elever genom samtal kring bilder tränar 

specifika förmågor. Önskemål hos pedagogerna om mer kunskap när det kommer till att föra 

språkutvecklande samtal kring bilder i undervisningen är också något som framkommer i 

denna studie.  

6.1 Samtal kring bilder med hjälp av IT 

Samtliga av de tillfrågade pedagogerna upplever att de dagligen använder IT i sin 

undervisning och samtliga anser att de använder det för att föra samtal kring bilder på olika 

sätt. Pedagogerna menar att de ofta använder bilder ifrån läromedel som de fotograferar och 

som sedan placeras på storbild med hjälp av en projektor. Samtalen kring bilder kan utformas 

exempelvis genom att göra jämförelse mellan två bilder för att uppmärksamma likheter och 

skillnader. Bilder i IT används också, enligt pedagogernas uppfattning, till att titta på detaljer 

och föra samtal av karaktären ”mellan raderna”. En utav de sex intervjuade pedagogerna anser 

att hen lyfter diskussionen kring att uppfatta ledtrådar i en bild för att utröna underförstådda 

budskap i bilder. 

6.2 Samtal kring bilder för att underlätta skrivande och läsande 

Två av de sex tillfrågade pedagogerna anser att elevernas egenproducerade texter får en klart 

ökad kvalité och volym när det först i grupp har förts samtal kring bilder. De har också märkt 

en ökad förståelse i semantiken, då bilder skapar möjlighet för övning i beskrivande med hjälp 

av adjektiv. En utav pedagogerna uppger att hen arbetar med samtal kring sekvensbilder och 

kronologisk ordning. Pedagogen upplever att detta generar i att elevernas produktion av texter 

blir både bättre ur ett kvalitéts- och effektivitetshänseende, eleverna har en klar bild av vad de 

ska skriva.  

 

När det kommer till bilder i böcker påtalar samtliga pedagoger att de vid samtal kring dessa 

tar hjälp av de fem lässtrategierna spågumman, cowboyen, reportern, detektiven samt 

konstnären
1
. Detta är ett läsprojekt som tillämpas i vissa kommuner. Tillsammans tittar de då 

på bilder och texten på bokens baksida för att på så sätt förutspå vad boken kommer att handla 

om.  

6.3 Samtal kring bilder som intresseväckare och introduktion 

Samtliga pedagoger upplever att bilder fungerar som en intresseväckare och motiverar 

eleverna till att vilja engagera sig i klassrumsdiskussioner och i egenproducerad text. Enligt 

pedagogernas uppfattning, kan samtal kring bilder fungera som uppstartare av dialoger mellan 

eleverna och mellan elev – pedagog i klassrummet. 

 

I matematik, de samhälsorienterande ämnena samt de naturorienterade ämnena upplever 

hälften av pedagogerna att de använder bilder att samtala kring som introduktion till ett nytt 

                                                 
1
Läs mer om de fem lässtrategierna: http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/  [2014-11-27] 

http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/
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ämnesområde. Samtalen förs, enligt pedagogerna, ur respektive ämnesperspektiv exempelvis 

av karaktären att jämföra bilder av en barr- respektive lövskog, med fokus på till exempel 

frågeställningen ”Vilka skillnader och likheter finns?”. Samtalen sker i större eller mindre 

grupper.  

 

Att samtal kring bilder i undervisningen väcker lust och engagemang är också något fem av 

de sex tillfrågade pedagogerna framhåller och understryker vikten av. En pedagog uttrycker 

följande kring arbete med bilder: ”De blir ju intresserade. Om jag bara nämner något, säger 

jag Titanic men inte har en bild så är det inte lika roligt, men har man en bild på båten eller 

när den krockar med isberget, då minsann kan vi få igång ett samtal”. 

6.4 Samtal kring bilder som förtydligande och stöd 

Samtliga sex tillfrågade pedagoger anser att de nyttjar bilder som ett förtydligande av 

ämnesinnehållet när det som diskuteras under lektionen blir för svårbegripligt för eleverna. 

  

Två av sex pedagoger anser att de brukar bilder som redskap vid arbete med sekvenser som 

stöd för skrivandet. De samtalar först om bilderna och sedan ska eleverna skriva kring det 

som diskuterats i syfte att träna kronologisk ordning.  En pedagog använder sig av 

surrealistiska bilder. Eleverna ska då göra en miljöbeskrivning av vad de uppfattar i bilderna 

och tillsammans i klassrummet diskutera kring detaljer i bilderna. De gör samtidigt en 

berättelsekarta för ytterligare stöd. Därefter ska eleverna producera en egen text och på detta 

sätt upplever pedagogen att samtalet fungerar som en inledande del i elevernas eget skrivande 

av en text.  

 

Att använda bilder i bokstavsinlärning anser sig två av de tillfrågade pedagogerna göra, detta i 

de lägre årskurserna. Vid presentation av ny bokstav nyttjar pedagogerna bild som redskap för 

diskussion av ord på den aktuella bokstaven. Här förs också, enligt pedagogerna, verbala 

samtal kring ord på den nämnda bokstaven. Pedagogerna påvisar att det handlar om att koppla 

bilder av exempelvis ett djur till den bokstav som berörs.  

 

Samtliga sex intervjuade pedagoger betonar vikten av bilder som stöd i undervisningen både 

när det kommer till språkligt svagare elever och elever med svenska som andraspråk. En 

pedagog upplever att hen genom diskussion kring bilder skapar en förförståelse för 

sammanhanget som underlättar vid elevernas kommande läsning. 

 

För elever med svenska som andraspråk, så menar samtliga pedagoger att bilder fungerar 

stöttande på det sätt att dessa elever har lättare att förstå innehållet av det som diskuteras om 

de får se en bild till. Pedagogerna menar att bilderna förtydligar ämnesinnehållet och vidare 

anser en utav de tillfrågade pedagogerna att även ordförrådet stimuleras hos dessa elever. En 

av pedagogerna upplever att bilder också, för elever med svenska som andraspråk, kan 

fungera stöttande och att det även kan generera i en utökad förmåga att uttrycka sig på 

modersmålet.  

6.5 Samtal kring bilder – individuella skillnader 

En pedagog upplever att om man bortser från att eleverna är på olika nivåer i sin 

språkutveckling så har alla samma förutsättningar när det kommer till att betrakta bilder. Alla 

ser samma sak och de språkligt svagare eleverna gynnas av att lyssna på de språkligt starkare 

elevernas diskussion kring en bild.  

 



13 

 

Samtliga pedagoger anser att det finns en skillnad mellan språkligt svagare och språkligt 

starkare elever när det kommer till bildstöd. Vidare upplever de att för de språkligt svagare 

eleverna blir förutsättningarna mer lika om text och tal stöttas upp med en bild. Dessa elever 

gynnas, enligt pedagogerna, i förståelsen och blir på så sätt mer delaktiga i diskussioner som 

förs i klassrummet. Pedagogerna uttrycker vidare att starka elever i generella drag pratar mer 

och uttrycker sig med ett bredare ordförråd. De språkligt svagare eleverna har, enligt de 

intervjuade pedagogerna, ett magrare ordförråd.  Detta tar sig uttryck i mindre delaktighet i 

klassrumsdiskussioner och dessa elever har större svårigheter att uttrycka sig när det kommer 

till samtal kring bilder.    

 

En utav de tillfrågade pedagogerna uttrycker sig följande om huruvida hen upplever sig se 

skillnad på elevers styrkor och svagheter när det kommer till hur elever samtalar kring bilder: 

”Olika barn har olika lätt att uppfatta bilders budskap, en del tolkar det ju väldigt bokstavligt 

och sedan kan man ju säga att en del har förmågan att läsa in lite vidare så att säga”. En annan 

pedagog formulerar det på följande sätt:  

 
Jo, det gör man ju, för de här som är lite starka kan ju skriva lite mer abstrakt och även ta in 

sina egna värderingar, det här är ett rum med rum i. Och jag tror att här kanske det bor någon 

och så vidare, medan de svaga då ”jag ser en blå vas”, ”jag ser en säng som står på sniskan”. Jag 
ser det lite mer sådär upprepande, men å andra sidan så känner de sig väldigt nöjda för att 

de har fått till den där längden på texten som de så gärna vill ha när de känner sig svaga och  

jag är jättenöjd för att de har skrivit och utvecklats. 
 

Samtliga pedagoger upplever att det finns skillnader mellan hur språkligt starkare respektive 

språkligt svagare elever samtalar kring bilder och lever sig in i både bilders budskap samt i 

diskussioner. Pedagogerna uttrycker att bilder skapar en mer likvärdig förutsättning för alla 

elever att förstå ämnesinnehållet och utifrån det föra diskussioner.     

6.6 Samtal kring bilder för utveckling av förmågor 

Samtliga pedagoger nämner under intervjun att de upplever att eleverna tränar fyra utav de 

fem förmågor som representeras i ”The Big Five”
2
 men också andra förmågor så som empati, 

fantasi och kreativitet. ”The Big Five” är en sammanställning, gjord av Svanelid, i syfte att 

synliggöra för pedagoger samt elever vilka förmågor som ska tränas i enlighet med skolans 

styrdokument i form av läroplanen, Lgr 11. I vår studie framkommer att den kommunikativa 

förmågan är den vanligast förekommande förmågan som eleverna, enligt pedagogerna får 

träning i genom bilder i undervisningen. Även den begreppsliga förmågan, analysförmågan 

samt förmågan att hantera information, är förmågor som pedagogerna upplever att eleverna 

tränar på i samtal kring bilder i läromedel, skönlitterära böcker samt bilder i IT, dock inte lika 

förekommande som den kommunikativa förmågan. 

 

Fem av sex pedagoger upplever att de för samtal kring olika bilder på så sätt att eleverna får 

analysera bildmaterialet och därefter verbalt reflektera och uttrycka tankar kring bildens 

betydelse, detaljer i bilden samt reflektera över relevanta frågor med utgångspunkt från vad de 

uppfattar i bilden. För de pedagoger som har de lägsta årskurserna upplever pedagogerna att 

ritande av det de diskuterar också en del i undervisningen. 

 

Andra stärkande effekter som fyra av de sex tillfrågade pedagogerna upplever som stärkande i 

arbetet med samtal kring bilder i undervisningen, är elevernas ökade intresse och engagemang 

för det som ska läras. Dessa pedagoger upplever också att elevernas fantasi har stimulerats.  

                                                 
2

Läs mer om ”The Big Five” på: https://www.liber.se/Kampanjer/Grundskola-kampanj/Kartlaggning-och-bedomning/The-Big-5-i-Lgr-11-

fem-formagor-viktigast-menar-Goran-Svanelid/ Hämtad: [2014-11- 28] 

 

https://www.liber.se/Kampanjer/Grundskola-kampanj/Kartlaggning-och-bedomning/The-Big-5-i-Lgr-11-fem-formagor-viktigast-menar-Goran-Svanelid/
https://www.liber.se/Kampanjer/Grundskola-kampanj/Kartlaggning-och-bedomning/The-Big-5-i-Lgr-11-fem-formagor-viktigast-menar-Goran-Svanelid/
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En utav dessa fyra pedagoger anser vidare att eleverna har blivit stärkta inom ämnet bild. Dels 

genom att de samtalat kring olika bilder men också genom att betrakta och samtala kring olika 

tekniker inom ämnet bild.  

 

En utav pedagogerna uttrycker att hen upplever att eleverna genom samtal kring bilder blir 

mer självständiga och självsäkra. En annan pedagog menar att fantasin ökar och att det är 

gynnsamt för exempelvis arbete kring elevers skrivande av narrativa berättelser i form av 

sagor och liknande. En tredje nämner att hen ritar bilder på tavlan och för samtal kring dessa 

med eleverna.  

 

Hälften av de tillfrågade pedagogerna betonar ytterligare sätt att arbeta verbalt 

språkutvecklande med samtal kring bilder. Eleverna får beskriva vad de lägger märke till i en 

bild. I dessa undervisningssituationer påpekar pedagogerna att eleverna inte endast ska 

beskriva objektivt, utan också utöka sitt resonemang genom att lägga till adjektiv för att 

beskriva det de ser, samt relatera till någon känsla för att öva på den empatiska förmågan.  

6.7 Samtal kring elevers egenproducerade bilder 

Två utav sex pedagoger anser att de arbetar kring samtal med elevers egenproducerade bilder 

i klassen. Det sker bland annat genom att eleverna verbalt ger varandra tips och idéer kring 

varandras bilder. Vidare betonar pedagogerna hur viktigt det är att detta sker på ett 

konstruktivt sätt och att det är anpassat till mål och mottagare. Ytterligare två av de 

intervjuade pedagogerna menar att de mestadels för en verbal dialog individuellt med 

eleverna kring de bilder de skapat. Dessa pedagoger berättar att de ibland visar upp och 

samtalar kring goda exempel av elevers bilder inför helklass. I ett utav fallen får eleverna göra 

jämförelser av egenproducerade bilder för att titta på likheter och skillnader. Två av de 

tillfrågade pedagogerna lyfter arbetssätt som att eleverna får berätta kring innehållet av sina 

egenproducerade bilder som de är extra stolta över. De får verbalt redogöra för hur de tänkt 

och även förklara bildens sammanhang och budskap.  

6.8 Samtal kring bilder - pedagogernas egna önskemål 

Under intervjuerna med pedagogerna framkommer att fyra av sex ser på tid som en bristvara. 

Det kan vara alltifrån tid till att prata färdigt med eleverna så att de hinner ta till sig 

ämnesinnehållet, tid till att söka lämpligt material att samtala kring samt tid till att koppla 

planeringarna av lektioner till styrdokument.  

 

En tydlig önskan är att få mer kunskap och vidareutbildning kring hur man väljer lämpliga 

bilder som stöd i undervisningen och var man kan hitta dessa, betonar fem av de sex 

tillfrågade pedagogerna. Önskemål finns också om utbildning på hur man betraktar bilders 

budskap och detaljer. En pedagog uttrycker dessutom önskemål om en bildbank eller dylikt, 

där redan beprövat och utvärderat material finns samlat. De fem pedagogerna uttrycker vidare 

en önskan om mer kunskap kring hur man samtalar kring bilder, samt vilka frågor som kan 

vara lämpliga att ställa för att driva ett samtal vidare åt det håll som är grundtanken med 

samtalet. Den sjätte pedagogen upplever sig ha så mycket kunskap som behövs för att föra 

språkutvecklande samtal kring bilder men upplever sig inte ha tillräckligt med tid till detta. 

Pedagogerna har definitivt önskemål om att tillfoga sig dessa kunskaper, då de är övertygade 

om att det kan fungera som intresseväckare när det kommer till undervisning.   
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Att det används bilder i klassrummet är något som kan antas vara en generell företeelse med 

utgångspunkt utav de sex intervjuade pedagogerna, där samtliga på något sätt upplever att de 

använder bilder som redskap för samtal i sin undervisning.  

 

Med utgångspunkt ur Sokrates teori kring hur man ställer utmanande frågor både till sin 

omgivning och till sig själv skapas möjligheten för att utvecklas som individ. För att detta ska 

kunna bli applicerbart i dagens klassrum måste eleverna få möjlighet att samtala, diskutera 

och resonera kring elevnära ämnen. Det är utifrån sin egen bild av världen som man kan 

bygga på och förändra sin världsuppfattning i samtal med andra. Både Welwert (2013) och 

Pihlgren (2010) påpekar vikten av att föra diskussioner kring elevnära ämnen och som också 

har någon samhällsrelevans. Det är också viktigt att eleverna har väl underbyggda 

resonemang och vågar stå för sina åsikter. I resultatet av vår studie kan vi se att de flesta av de 

tillfrågade pedagogerna upplever att de för samtal kring bilder för att eleverna verbalt ska få 

reflektera kring bilder av olika sorter och dess betydelse samt budskap. Detta upplever 

pedagogerna sker genom att eleverna i grupper får reflektera kring bilder som är relevanta 

både för elevernas ålder men också ur ett samhällsaktuellt perspektiv, då eleverna ska fostras 

till demokratiska samhällsmedborgare. Vidare anser pedagogerna att eleverna får relatera till 

känslor för att på så sätt föra dialogen vidare för att få in åsikter och tankar kring ämnet. 

Welwert och Pihlgren menar vidare att elever genom samtal kring bilder tränar förmågan till 

analyserande och kritiskt tänkande. Detta var också något som framkommer i vår studie, då 

samtliga pedagoger menar att dessa tränas genom att föra samtal kring bilder i läromedel, 

skönlitterära böcker samt bilder genom IT. 

 

I resultatet av denna studie framkommer arbetsmetoder så som att diskutera kring bilder 

utifrån jämförelser, reflektioner över detaljer i bilder samt som ett komplement till förståelse 

av text eller tal. Eriksson menar att man kan underlätta genom att använda bilder som 

gestaltar det man vill uttrycka (2009). Detta är något som pedagogerna i vår studie anser 

tillämpas i undervisningen. Samtliga pedagoger upplever att de använder sig av bilder för att 

uttrycka och förtydliga, för att eleverna ska förstå ämnesinnehållet, något som visade sig extra 

tydligt när det kommer till de elever med svenska som andraspråk. Eriksson menar i detta 

sammanhang att det dock är viktigt att eleverna i detta fall har ett tillräckligt ordförråd. I vår 

studie framkom att pedagogerna anser att ordförrådet stimuleras hos dessa elever när det 

samtalas kring bilder i grupp.  

 

Vidare framkom att bilder, enligt pedagogernas uppfattning, används vid träning av 

kronologisk ordning genom exempelvis arbete med sekvensskrivande. En inledande 

diskussion kring bilder blir ett stöd för elevernas egenproducerade texter och genererar i att 

eleverna blir både effektivare i sitt skrivande och producerar texter med högre kvalité samt 

har en klarare bild av vad som förväntas av dem. Rowe, Silverman och Mullen (2012) påvisar 

i sin studie att elever som fick bilder som stöd i språkundervisning hade lättare för att ta till 

sig nya ords betydelse i förhållande till dem som endast fick en verbal förklaring.  

 

Något som också framkom i studien är att pedagogerna upplever att språkligt svagare 

respektive språkligt starkare elever diskuterar kring och analyserar bilder på olika sätt. De 

språkligt svagare eleverna uppmärksammar detaljer i bilder och utrycker dessa verbalt genom 

uppräkning av dessa medan de språkligt starkare eleverna mer sätter sig in i vad bilder kan 
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berätta. De har lättare för att aktivera sina bakgrundskunskaper och erfarenheter. De kan 

därmed lägga in sina egna värderingar och tolkningar i analys av en bild, vilket också styrks 

av Stewigs (1994) forskningsresultat. Han påvisar att de högpresterande eleverna kan sätta sig 

in i och verbalt uttrycka samt göra kopplingar till sig själva med egna erfarenheter och 

upplevelser och skapa tänkbara scenarier kring händelserna i bilder. I motsats till detta säger 

också Stewigs forskning, i likhet med vår studie, att de lågpresterande eleverna lättare 

fokuserar på detaljbeskrivningar i bilden snarare än att uppfatta och reflektera kring helheten 

och budskapet med bilden.  

 

Pedagogerna anser att samtal kring bilder är språkutvecklande för både de språkligt svagare 

och de språkligt starkare eleverna, detta i enlighet med Stewig, som anser att man bör 

uppmuntra pedagoger att utveckla samtal kring bilder i undervisningen. Även Gabriel och 

Gabriel (2010) kommer till samma slutsats i sin studie när de konstaterar att elever uttrycker 

sig olika beroende på var i språkutvecklingen de befinner sig. Det kan vara allt ifrån enstaka 

ord till hela berättelser när det kommer till samtal kring bilder. Gabriel och Gabriel 

understryker att bilder i detta sammanhang kan användas för att individanpassa 

undervisningen. Detta för att kunna möta varje elev på sin egen nivå, vilket resulterar i ett 

ökat engagemang hos eleverna. I vår studie framkom också att bilder, enligt pedagogernas 

uppfattning, motiverar eleverna till att vilja engagera sig i diskussioner och fungerar som en 

intresseväckare samt stimuli för fantasi. Även Stewigs forskning påvisar bilder som gynnsamt 

för elevernas engagemang och delaktighet gällande diskussioner i undervisning.  

 

Vidare anser pedagogerna att bilder också används som stöd vid bokstavsinlärning i de lägre 

årskurserna, då pedagogerna använder bild som redskap och kopplar till ord till den aktuella 

bokstaven. I Gabriel och Gabriels studie framkom att bilder kan fungera som en minneslänk, 

där fört resonemang kring dessa mellan elever och elev-pedagog i undervisningen, genererar i 

att kunskapen befästs och kan nyttjas inom andra områden. Rasch och Schnotz (2009) påvisar 

dock i sin studie att om man redan har befäst kunskap så utvecklas den inte vidare med hjälp 

av bilder. Även om dessa då inte alltid har en stödjande effekt, så kan det inte ses som 

ofördelaktigt för lärandet. Det kan därför ses som lämpligt att använda bilder som 

diskussionsunderlag för verbal språkutveckling även hos de yngre eleverna.  

 

Intervjusvaren från pedagogerna i vår studie visar i enlighet med Hajers och Meestringas 

(Lozic, 2013), att diskussioner som förs i både större och mindre grupper i klassrumsmiljön 

genererar i främjade miljöer när det kommer till verbal språkutveckling. Hajer (2003) menar 

att med bilden som utgångspunkt, så skapar gruppdiskussioner förutsättningar för interaktion 

mellan elever där de språkligt svagare gynnas av de språkligt starkare, ur ett språkutvecklande 

perspektiv. Vår slutsats är att även de språkligt starkare eleverna kan stärkas i sin 

språkutveckling, då det skapas möjlighet för dem att träna på att anpassa sitt språk efter mål, 

mottagare och den aktuella klassrumskontexten. Som tidigare nämnts i resultatdelen, så för 

språkligt starkare elever, enligt pedagogernas uppfattning, ett mer omfattade resonemang 

kring bilder som gynnar de elever som språkligt ännu inte kommit så långt. Detta är något 

som de ”sokratiska samtalen” ska generera i. En utav de huvudförmågor som de ”sokratiska 

samtalen” syftar till att utveckla är att förstå och sätta sig in i andras sätt att tänka. En annan 

huvudförmåga omfattar verbal kommunikation vid samarbete som redskap för att utveckla 

förmågan att föra egna resonemang (Pihlgren, 2010).   

 

En fördel som framkom i vår studie är att samtal kring elevernas egenproducerade bilder, 

enligt pedagogernas uppfattning, genererade i gynnsamma diskussioner mellan elev-pedagog. 

Detta är ett resultat som även Lodge (2005) redogör för i sin studie, då hon menar att bilder 
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kan användas som ”dörröppnare” och kan fungera gynnsamt för att föra samtal kring det som 

eleven fortfarande inte behärskar fullt ut.  

 

Det framkom också i vår studie att pedagogerna upplever att i de lägre årskurserna är 

elevernas eget ritande en framträdande del i den dagliga undervisningen med tillhörande 

samtal kring bilderna. I de högre årskurserna får eleverna, enligt pedagogernas uppfattning, 

verbalt ge varandra konstruktiv feedback på sina alster, väl anpassade till mottagare. Enligt 

Paggetti (2013) använder elever bilder för att förklara sin syn på omvärlden och vidare skapar 

elevernas eget berättande av vad de ritat möjligheter för dem att förklara sin tankegång till 

bilden. Även Vygotskij (1995) resonerar kring de yngre elevernas fokus på ritande och menar 

att detta är deras sätt att utrycka sig i fråga om sin omvärld, innan tal- och skriftspråket 

starkare befästs och på så sätt tar överhand.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogerna upplever att samtal kring bilder i 

undervisningen skapar möjligheter för elevers verbala språkutveckling men fungerar också 

som introduktion till nya ämnesområden och som en intresseväckare i undervisningen. Vi tror 

att om pedagogerna hade gjort mer medvetna val när det kommer till bilder och samtal kring 

dessa så hade det ytterligare främjat elevens utveckling av den kommunikativa förmågan, 

analysförmågan, den begreppsliga förmågan samt förmågan att hantera information. Vi 

upplever att pedagogerna i undervisningen lägger fokus på ämnesinnehållet snarare än 

förmågorna när det kommer till val av bilder att samtala kring.     

 

En intressant aspekt som framkom i denna studie var att pedagogerna anser att för elever med 

svenska som andraspråk kan det vara särskilt lämpligt att använda samtal kring bilder i 

undervisningen som förtydligande och stöd av ämnesinnehållet. Då detta inte föll inom ramen 

för syftet av vår studie lämnas möjligheter för fortsatt forskning. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Vår tanke var ursprungligen att vi skulle intervjua två pedagoger från respektive årskurs (1-3) 

och två pedagoger från varje skola, men sjukfrånvaro bland pedagogerna i kombination med 

vår tidsplan medförde att detta inte gick att genomföra. Vi fick istället intervjua tre pedagoger 

från en skola, två pedagoger från en andra skola och endast en pedagog på en tredje skola. Vi 

fick dessutom endast möjlighet att intervjua en pedagog från årskurs 2 bland de valda 

skolorna men detta är dock av försumbar betydelse. I vår studie har vi inte tagit hänsyn till de 

intervjuade pedagogernas utbildning och erfarenheter inom yrket, vilket kan ha påverkan på 

resultatet.  

 

Vidare, så transkriberade vi våra intervjuer då vi fortfarande hade det i färskt minne, vilket vi 

ser som en stor fördel. Vi kunde då samtidigt föra en dialog med varandra om hur vi tolkade 

det insamlade materialet. I vår iver att skydda våra källor tog vi beslutet att radera 

ljudupptagningarna från intervjuerna direkt efter transkribering, vilket vi nu i efterhand inser 

var ett något förhastat beslut. Dessa hade varit bra att arkivera.  

7.3 Didaktiska konsekvenser 

 

Vi anser att samtal kring bilder fungerar som ett bra stöd för språkutveckling. Särskilt bra 

lämpar sig samtal kring bilder som stöd för de språkligt svagare eleverna och elever med 

svenska som andraspråk, då dessa elever får lättare att hänga med i ämnesinnehållet med en 
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kompletterande bild för att öka förståelsen av det som diskuteras. Vi anser att samtal kring 

bilder skapar möjlighet för en variation av arbetssätt men trots att tillgängligheten på bilder i 

dagens IT-samhälle är stort, anser vi att det är av stor vikt att man väljer en till ämnet lämplig 

bild att samtala kring. Här krävs att pedagogen har både kunskap och är uppdaterad i dagens 

samhällsdebatter, för att på så sätt integrera undervisningsinnehållet med dagens samhälle. 

Dessutom ska hänsyn tas till läroplanen och andra styrdokument med förmågor som eleverna 

syftar till att utveckla och vi anser att det genom samtal kring bilder kan skapas möjlighet för 

eleverna att träna på dessa förmågor. För oss pedagoger handlar det också om att utmana 

eleverna utifrån den aktuella kunskapsnivå de för tillfället befinner sig på, för att det ska 

generera i en positiv lärandeprocess. Vi anser att genom medvetna val när det kommer till 

bilder och samtal kring dessa, kan denna utveckling ske.  
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Bilaga 1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hej! 
 

Vi är två lärarstudenter, Veronica och Frida, som studerar den nya lärarutbildningen på 

Högskolan i Borås, termin 7 av 8. Vår utbildning innefattar behörighet för att undervisa i 

förskoleklass och årskurs 1-3. 

 

Under vår utbildning åligger det oss att göra två examensarbeten á 15 högskolepoäng varav 

detta är vårt första arbete!  

 

Vi är intresserade av hur du arbetar med bilder i en språkutvecklande kontext och skulle 

därför önska att vi får komma till er skola och intervjua er pedagoger! Intervjuerna beräknas 

ta ca 20-30 minuter och vi båda studenter deltar under varje intervju, som sker enskilt. Vi 

önskar att få spela in intervjun för att lättare kunna bearbeta materialet på bästa sätt. Vi 

hoppas också att få möjlighet att återkomma om komplettering av material skulle bli aktuell. 

Om du väljer att delta kommer allt intervjumaterial att behandlas utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilket innebär att du som källa kommer att vara anonym under 

processen och har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande. Materialet kommer endast att 

användas till denna studie och kommer att förstöras direkt efter arbetets färdigställande. 

Slutprodukten kommer dock eventuellt att publiceras och kan i sådana fall ligga till underlag 

för framtida skribenter.  

 

 

Hälsningar 

 

Frida Jonsson och Veronica Palmquist 
 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna: 

 

Frida: XXXXXXX@student.hb.se 

Veronica: XXXXXXX@student.hb.se  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

1. På vilka sätt anser du att ni samtalar kring stillbilder i undervisningen? Med stillbilder 

tänker vi på bilder i böcker, tidningar och IT (så som dator, ipad och 

dokumentkamera).  

 

2. På vilka sätt anser du att ni samtalar kring elevernas egenproducerade bilder?  

 

3. Vad skulle du önska för mer kunskap för att kunna föra språkutvecklande samtal kring 

bilder med eleverna?  

 

4. Vad skulle du önska för mer kunskap för att välja lämpliga bilder att föra samtal 

kring?  

 

5. På vilka sätt tycker du dig kunna se att samtalen kring bilder stöttar eleverna i deras 

verbala språkutveckling? 

 

6. På vilka sätt ser du skillnad på starka och svaga elever när det kommer till samtal 

kring bilder? 

 

7. På vilka olika sätt kan du se andra stärkande eller positiva effekter hos eleverna när ni 

arbetar med samtal kring bilder? 

 

 

 

 


