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Sammanfattning 

Inledning 

Bildsamtal i samspel mellan vuxna och barn i förskolan kan skapa möjligheter för 

barns tidiga språkutveckling. Bilden kan utgöra en utgångspunkt för samtal där 

barnet i sociala sammanhang kan få möjlighet att kommunicera sina tankar, idéer, 

erfarenheter och känslor. Förskollärares medvetna förhållningssätt i arbetet med 

bilderböcker och bildsamtal kan uppmuntra och stimulera barns nyfikenhet för bilder 

och berättelser i barnlitteratur.  

Syfte 

I vårt examensarbete ville vi undersöka förskollärares upplevelser och erfarenheter 

av bildsamtalets betydelse och möjligheter för barns tidiga språkutveckling. Vårt 

fokus var bilder i bilderböcker. 

Metod 

Studien bygger på en kvalitativ undersökning med self report som metod för 

datainsamling. Den metodansats som valts är den hermaneutiska. 

Resultat 

Resultatet visar att samtliga förskollärare i undersökningen använder bilder i 

bilderböcker som utgångspunkt för samtal och kommunikation med barn redan i tidig 

ålder. Undersökningen visar att förskollärarna är medvetna om vikten av bildsamtal 

som de upplever påverkar barns tidiga språkutveckling. Förskollärarna beskriver 

några betydelsefulla faktorer som påverkar barns möjligheter att utveckla sitt språk. 

De belyser förskollärares förhållningssätt, arbetssätt samt att barn får möjlighet att 

ingå i sociala sammanhang i samband med att de möter bilder i bilderböcker. 

  



 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING .............................................................................................................................. - 1 - 
2 SYFTE ........................................................................................................................................ - 2 - 

2.1 Frågeställningar .................................................................................................................. - 2 - 
3 BAKGRUND .............................................................................................................................. - 3 - 

3.1 Kommunikation ................................................................................................................. - 3 - 
3.2 Språk .................................................................................................................................. - 3 - 

3.2.1 Tal och språkets funktion, innehåll och form ................................................................ - 4 - 
3.2.2 Barns språkutveckling och pedagogens roll .................................................................. - 5 - 

3.3 Undersökningens förankring i förskolans styrdokument ................................................... - 5 - 
3.4 Barnlitteraturens betydelse ................................................................................................. - 6 - 

3.4.1 Högläsning och boksamtal ............................................................................................. - 6 - 
3.4.2 Bokval i förskolan ......................................................................................................... - 8 - 

3.5 Bilderboken ........................................................................................................................ - 9 - 
3.5.1 Bilderboksvetenskap ...................................................................................................... - 9 - 
3.5.2 Bilderboken och bildsamtal ......................................................................................... - 10 - 
3.5.3 Bilderbokens beståndsdelar ......................................................................................... - 11 - 
3.5.4 Barns möte med bilderboken ....................................................................................... - 11 - 

4 TEORETISK RAM .................................................................................................................. - 13 - 
4.1 Teori ................................................................................................................................. - 13 - 
4.2 Sociokulturell teori och Lev Vygotskij ............................................................................ - 13 - 

5 METOD .................................................................................................................................... - 15 - 
5.1 Metodansats ..................................................................................................................... - 15 - 
5.2 Kvalitativ metod ............................................................................................................... - 15 - 

5.2.1 Self report .................................................................................................................... - 15 - 
5.3 Urval ................................................................................................................................ - 16 - 
5.4 Genomförande .................................................................................................................. - 16 - 

5.4.1 Tillförlitlighet .............................................................................................................. - 17 - 
5.4.2 Giltighet ....................................................................................................................... - 17 - 
5.4.3 Etik .............................................................................................................................. - 18 - 

5.5 Analys .............................................................................................................................. - 18 - 
6 RESULTAT .............................................................................................................................. - 20 - 

6.1 Förskollärare 1 i verksamhet A ........................................................................................ - 20 - 
6.2 Förskollärare 2 i verksamhet A ........................................................................................ - 21 - 
6.3 Förskollärare 3 i verksamhet A ........................................................................................ - 21 - 
6.4 Förskollärare 4 i verksamhet A ........................................................................................ - 22 - 
6.5 Förskollärare 5 i verksamhet B ........................................................................................ - 23 - 
6.6 Förskollärare 6 och 7 i verksamhet B .............................................................................. - 23 - 
6.7 Förskollärare 8 i verksamhet B ........................................................................................ - 24 - 
6.8 Sammanfattning av resultatet ........................................................................................... - 24 - 

7 DISKUSSION .......................................................................................................................... - 25 - 
7.1 Resultatdiskussion ............................................................................................................ - 25 - 

7.1.1 Förskollärares upplevelser och erfarenheter av bildsamtalets betydelser och möjligheter 

för barns tidiga språkutveckling ............................................................................................... - 25 - 
7.1.2 Förskollärarnas arbetssätt samt likheter och skillnader i verksamheterna ................... - 26 - 

7.2 Metoddiskussion .............................................................................................................. - 30 - 
7.3 Didaktiska konsekvenser och slutsatser ........................................................................... - 31 - 

8 TACK ....................................................................................................................................... - 32 - 
9 REFERENSER ......................................................................................................................... - 33 - 

Bilaga 1 ......................................................................................................................................... - 35 - 
Bilaga 2 ......................................................................................................................................... - 36 - 

 

 



 

- 1 - 

 

1 INLEDNING 
I förskolans verksamhet möter barn bilderböcker i olika utsträckning och i olika sammanhang. 

Förskollärare kan använda bilderböcker i syfte att introducera ett nytt tema eller vid en 

sagostund i samband med vila. Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 11) är det 

förskollärarens ansvar att stimulera och utmana barns språk- och kommunikationsutveckling. 

Användning av bildsamtal kan vara en väg till kommunikation och ett sätt för barn att sätta 

ord på känslor, vänskap, konflikter eller svåra situationer. Samtalen kan också vara en väg till 

att nå eller dela med sig av kunskap. Edwards (2008, ss. 18-19) pekar på vikten av att ha ett 

medvetet förhållningssätt för att på så sätt i det dagliga arbetet kunna stimulera barns 

möjligheter till språkutveckling. Författaren menar att barn lär i samspel med andra 

människor. Genom att skapa stunder för bildsamtal möjliggörs barns språkliga utveckling 

redan från tidig ålder. I samspel med pedagoger har barn möjligheter att utveckla ett rikare 

språk genom att samtala om allt i deras vardag och även om världen utanför som barnen 

kanske ännu inte mött. 

Under vår studietid har vi tagit del av aktuell forskning som pekar på betydelsen av att barn i 

förskolan får möta en variation av barnlitteratur för att stimulera och utveckla sitt språk. De 

behöver få erfarenheter av olika genrer, uppleva böckerna på olika sätt samt bearbeta dem 

genom samtal och reflektion. Bilderböcker skulle kunna ingå i både spontana samt planerade 

och strukturerade aktiviteter och att bilderna får bli en utgångspunkt för samtal och 

interaktion. Vår upplevelse är att barn möter böcker i olika utsträckning i förskolan, men att 

det inte alltid förekommer samtal kring berättelsen och bilderna. Utifrån den forskning vi tagit 

del av tror vi att barn kan gå miste om den värld av möjligheter som finns i böcker om samtal 

kring bilder och böcker uteblir.   

  



 

- 2 - 

 

2 SYFTE 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka förskollärares upplevelser och erfarenheter 

av bildsamtalets betydelse och möjligheter för barns tidiga språkutveckling. Vårt fokus var 

bilder i bilderböcker. 

2.1 Frågeställningar 

Hur upplever förskollärare att bildsamtal kan bidra till barns tidiga språkutveckling? 

Använder sig förskollärare i olika verksamheter medvetet av bilder i bilderböcker i ett 

språkutvecklande syfte, och i så fall hur? 
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3 BAKGRUND 
Detta kapitel inleds med att beskriva kommunikation ur ett brett perspektiv, samt språk som 

berör tal, språkets funktion och pedagogens roll i barns språkutveckling. Vidare har 

undersökningen förankrats i förskolans styrdokument. Kapitlet innehåller även ett avsnitt som 

tar upp barnlitteraturens betydelse utifrån högläsning, boksamtal samt förskolans bokval. 

Undersökningens kärna utgör fokus i den avslutande bakgrundsdelen, vilken handlar om 

bilderboksvetenskap, bilderboken, bildsamtal samt barns möte med bilderboken.  

3.1 Kommunikation 

Människan har genom alla tider kommunicerat på olika sätt för att skapa kontakt eller för att 

förmedla någonting. Begreppet kommunikation betyder ”göra gemensamt” och härstammar 

från det latinska ordet communicare. Det innebär ett gemensamt utbyte av exempelvis 

upplevelser, tankar och känslor mellan olika människor. Utbytet fungerar bra om det sker i ett 

gott samspel mellan de inblandade individerna. Redan det nyfödda barnet kommunicerar med 

hjälp av kroppsspråk, blickar och ljud (Svensson 2009, ss. 11-12). Även Lindö (2009, s. 45) 

beskriver hur barn upplever kommunikation och dialog redan innan de kommit till världen, 

eftersom det hör och upplever ljud och rörelse i magen. Vid födseln startar ett socialt samspel 

med individer i den närmaste omgivningen.  

3.2 Språk 

Språk är ett medel för kommunikation, och innefattar inte bara tal- och skriftspråk utan även 

av bland annat kroppsspråk och teckenspråk. Språket fyller en social funktion och är ett 

hjälpmedel i ett identitetssökande, för att finna vänner och likasinnade och för att visa på 

grupptillhörighet. Språket påverkar även vårt sätt att tänka, det vill säga vår kognitiva 

förmåga. Det hjälper oss att lösa problem, analysera och föra diskussioner med vår omgivning 

och oss själva (Svensson 2009, ss. 11-12). 

Lindö (2009, s. 75) beskriver vikten av att erbjuda barn meningsfulla aktiviteter som kan 

motivera dem att utveckla språket. Det kan handla om att ta tillvara barns intressen och 

förmågor och skapa aktiviteter utifrån dem. Exempelvis kan ett barn som tycker om att måla 

få stöd av en vuxen som benämner färger, material och känslor. Det är begrepp som då blir 

lättare för barnet att tillägna sig. Genom att ingå i ett sammanhang där barnet får en konkret 

erfarenhet av ordens betydelser utvecklas det talade språket (Lindö 2009, ss. 81-83). I 

pedagogens professionalitet ingår det att skapa en trygg relation, vilket är grunden för viljan 

att kommunicera med andra. För att få barnet att känna tillit till sin egen förmåga, krävs det att 

det finns närvarande vuxna som stöttar i det kommunikativa samspelet. Genom att vägleda 

barnet i den processen blir den vuxne en förebild för barnet på olika sätt. Dels genom att stötta 

och uppmuntra, dels genom att sätta gränser och vara engagerade i olika samspel. 

Engagemanget kan komma till uttryck genom att uppmuntra barnet att våga utforska sin 

omgivning. Det kan också handla om att samtala om gemensamma upplevelser av 

utforskandet, både inför såväl som i efterhand. Det ger barnet en förförståelse och även en 

möjlighet att bearbeta och reflektera kring sina upplevelser. 
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För att utveckla språket krävs det att barn ingår i sociala sammanhang där det sker ett samspel 

med andra barn och vuxna som är lyhörda för dess förmågor (Lindö 2009, s. 72). Barn föds 

med en förmåga att lära sig språk genom sociala sammanhang där det förekommer sampel 

och interaktion (Wedin 2011, s. 34). Lindö (2009, s. 44) hänvisar till nutida språkforskare som 

pekar på hur viktigt det är att barn redan från tidig ålder får möta skriftspråket i många 

sammanhang och i stor utsträckning. Beroende på vilken bakgrund barn har till följd av 

socioekonomiska skillnader kan barn behöva stöd i olika omfattning. Förskolan har ett ansvar 

att tidigt fånga upp barn i deras språkliga utveckling för att motverka skillnader i samhället. 

Även Wedin (2011, s. 23) belyser vikten av att lärare bemöter alla barn oavsett bakgrund 

utifrån deras individuella kunskapsnivå och med hänsyn till tidigare erfarenheter. Författaren 

menar att ur en demokratisk synvinkel behöver alla barn få samma möjligheter till 

språkutveckling. 

3.2.1 Tal och språkets funktion, innehåll och form 

Till skillnad från andra arter på jorden har människan en unik förmåga att kunna 

kommunicera med hjälp av talspråk, vilket innebär att vi kan dela med oss av våra tankar till 

andra (Lindö 2009, s. 17). Talet är ett sätt att uttrycka sig språkligt och måste ske i samspel 

mellan två individer som anpassar sig till varandra genom att tala och lyssna. Funktion, 

innehåll och form är tre olika perspektiv ur vilka talspråket kan studeras (Svensson 2009, ss. 

13-14).  

Språkets funktion, det vill säga pragmatiken, innebär hur språket används i olika sociala 

situationer utifrån olika regler och principer. Språkets funktion innefattas av vad den som talar 

har för avsikt med det som sägs, och på vilket sätt det sägs. Språket kan anpassas på olika sätt, 

såsom intonation, val av ord eller ämne. Språket används olika beroende på om det talas eller 

skrivs. Det finns också skillnader beroende på individernas ålder, social ställning samt 

beroende på vilken miljö det utspelar sig i. Pragmatiken innefattas även av på vilket sätt 

lyssnaren uppfattar innehållet i språket. Språkets funktion kan analyseras utifrån sitt innehåll 

ur tre olika synvinklar. Den första är språkets bokstavliga betydelse, den andra handlar om 

vad talaren vill förmedla och den tredje berör hur lyssnaren uppfattar innehållet (Svensson 

2009, ss. 13-14).   

Läran om språkets innehåll och betydelse benämns semantik, även kallad betydelselära. 

Semantiken koncentrerar sig på språkets innehåll och betydelsen av meningar, ord och satser. 

Fokus är hur ord och satser sammanfogas till meningar och får en innebörd. Semantiken har 

en avgörande roll för läsförståelsen och påverkar hur läsaren förstår innehållet i en text 

(Svensson 2009, ss. 17-18). 

Språkets form består av fraser, ord och språkljud. En språklig medvetenhet påverkar 

inlärningen av skriftspråket. Språkljuden är de minsta beståndsdelarna i ord, och kallas fonem. 

Fonemen har en avgörande betydelse för hur ord kan uppfattas. Fonologi innebär vilken 

funktion talljuden har i språket, samt hur de används och uppfattas i olika språk hos talare 

såväl som lyssnare. Det finns flera faktorer som underlättar och påverkar vår uppfattning av 

språkljud, exempelvis hur språkets rytm, tonhöjd, intonation och pauser används. På det viset 

kan fonem bli mer eller mindre tydliga. Medvetenhet om språkljuden, den fonologiska 
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medvetenheten, påverkar läs- och skrivinlärningen. Ordens form, dess struktur samt hur ord 

bildas kallas morfologi. Morfologin innefattar även hur ord delas in i olika ordklasser. Den 

morfologiska medvetenheten påverkar läsarens läsförståelse och läshastighet. Genom att 

läsaren avkodar orden snabbare påverkar det läshastigheten, vilket innebär att läsaren får en 

övergripande förståelse av texten. Syntax är ytterligare en aspekt på språkets form då den 

handlar om hur ord sätts samman och bildar meningar. Innebörden i meningar kan förändras 

beroende på var orden placeras. Även den syntaktiska förmågan att kunna skapa meningar av 

ord har en positiv inverkan på läsförståelse och läshastighet (Svensson 2009, ss. 18-21). 

3.2.2 Barns språkutveckling och pedagogens roll 

Edwards (2008, ss. 15-20) beskriver att barn börjar skolan med olika språkliga erfarenheter 

och kunskaper beroende på deras litterära bakgrund i hemmet och i förskolan. Om ett barn är 

omgivet av böcker och ingår i sociala sammanhang där vuxna läser och samtalar tillägnar sig 

barnet lättare ett rikt och nyanserat språk, en lust att läsa samt bokvana. Författaren lyfter fram 

hur viktigt det är med pedagogers medvetenhet kring betydelsen av att använda sig av 

barnlitteratur i förskolan för att det ska bli en naturlig del av vardagen. Här har förskolan en 

betydelsefull och avgörande roll för att minska eventuella klyftor mellan barns språkliga 

utveckling. Rhedin (2013, s. 180) pekar på resultat från en rad undersökningar som visar att 

högläsning för barn minskar i omfattning både i hem och skola, vilket kan få negativa 

konsekvenser för framtida skolgång. Bokläsning har numera en låg status, vilket blir synligt i 

barns begränsade tillgång till böcker, erfarenhet av olika genrer samt få tillfällen till 

högläsning. Rhedin menar att det finns en ambition bland personal i förskolan att läsa för 

barnen, men att det inte sker i den omfattning som de ger sken av. Läsaktiviteter ersätts 

istället med andra språkutvecklande aktiviteter. Det ger konsekvenser för barns tidiga vana av 

att använda böcker, såväl enskilt som tillsammans med andra. Detta resonemang förstärks 

även av Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s. 10), vilka beskriver det som en paradox att 

pedagogerna trots att de är medvetna om vikten av att låta barnen möta litteratur ändå inte gör 

det.   

3.3 Undersökningens förankring i förskolans styrdokument 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, ss. 4-11) beskrivs det inledningsvis i förskolans 

värdegrund och uppdrag vikten av att främja barns lärande samt inspirera och skapa 

möjligheter till ett lustfyllt lärande för hela livet. Förskolans läroplan lyfter även fram att 

språk och lärande hör ihop, såväl som språk och identitetsutveckling. I mål och riktlinjer 

under utveckling och lärande har förskolan som strävansmål att stimulera barns intresse och 

nyfikenhet för skriftspråket och skapa möjligheter att utveckla språket. För barns utveckling 

och lärande har förskolan som mål att utveckla barns nyfikenhet för bild och text samt 

förmågan att förstå och samtala kring innehållet. Ytterligare ett strävansmål är att varje barn 

övar sin förmåga att använda, utveckla och möta ett rikt och varierat talspråk och ordförråd, 

genom att berätta, uttrycka tankar, argumentera och ställa frågor. Det är förskollärarens ansvar 

att barns kommunikations- och språkutveckling utmanas och stimuleras i barngruppen. 

Arbetslaget ska enligt förskolans styrdokument skapa möjligheter för barn att utveckla 

förmågan att kommunicera upplevelser, idéer, tankar, erfarenheter i såväl ord som bild. Målet 

med undersökningen har varit att ta reda på om, och i så fall hur, förskollärare använder sig av 
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bilder i barnböcker i ett språkutvecklande syfte. Läroplanens mål och riktlinjer för förskolan 

kring dessa kompetenser visar på vikten av att närmare studera undersökningsområdet och 

stödjer dess syfte och frågeställningar. 

3.4 Barnlitteraturens betydelse 

3.4.1 Högläsning och boksamtal 

Svensson (2009, ss. 145-146) lyfter fram förskolans betydelse för att stödja och stimulera 

barns tidiga språkutveckling. Barnlitteratur är ett betydelsefullt redskap som kan användas för 

att arbeta med utveckling av barns tal- och skriftspråk. Författaren beskriver att 

förskoleverksamheten får en betydelsefull roll att skapa och stimulera intresse för olika sorters 

litteratur för de barn som inte möter barnlitteratur utanför förskolan. Barns möte med litteratur 

kan påverkas av hur läsaren tar sig an, tolkar och förmedlar en text, vilket i sin tur påverkar 

lyssnarens upplevelse av den. För små barn som lyssnar till en text kan berättandetekniken 

bidra till att öka koncentrationen eftersom det då ofta uppstår en dialog mellan läsaren och 

berättaren kring texten. Barnet kan också få erfarenheter av hur olika författare kan använda 

det skrivna ordet i en text på varierande och personliga sätt för att förmedla en berättelse. 

Författaren bidrar på det viset till barns upplevelse av skriftspråket, och därmed barnets 

språkutveckling. Förskolan kan skapa sociala sammanhang där barnen får möta litteratur i 

gemenskap med kamrater och vuxna. Personal på förskolan kan bidra med att introducera, 

bearbeta och inspirera till att arbeta vidare med litteratur på olika sätt, exempelvis genom 

drama eller rollekar. Genom att arbeta med barnböcker på olika sätt bearbetas innehåll och 

språk genom samtal och reflektion.  

Tal (2014, ss. 16-20) har i en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie undersökt hur 

lärarstudenter medvetet använt sig av återkommande bilderbokssamtal i förskolan, med syftet 

att införa bilderbokssamtal i verksamheten. En bakgrund till Tals studie är 

bilderbokssamtalets betydelse för barns delaktighet och inkludering i förskolans språkliga 

miljö, och i förlängningen kan det skapa lika möjligheter för alla (s. 31). Liksom Svensson 

lyfter även Tal fram det sociokulturella lärandet i sin studie, och menar att barn som ingår i ett 

socialt sammanhang lett av en lärare kan lära av varandra vid högläsningstillfällen. 

Författaren lyfter även fram betydelsen av att barn redan i tidig ålder får möjlighet att möta 

böcker regelbundet och samtala om såväl text som bild (ss. 16-17). Rhedin (2013, ss. 182-

183) poängterar högläsningens betydelse för att barnet ska få möjlighet att uppleva närhet till 

vuxna, avkoppling, tystnad, reflektion samt uppleva stillheten som läsandet kan medföra. 

Författaren menar att det blir en investering för barnet att få möta och uppleva litteratur ofta 

och mycket tillsammans med vuxna, eftersom det kan skapa erfarenheter och minnen för livet. 

En vuxen kan bidra till att påverka barns lust att upptäcka och möta litteratur. Därmed 

stimuleras barns språkutveckling genom bland annat ökat ordförråd och ordförståelse.  

Boksamtal, det vill säga samtal kring en text, påverkar språkutvecklingen mer än om dialogen 

kring texten uteblir. Kan berättelsen på något vis kopplas till barns egna erfarenheter och 

upplevelser kan barnet lättare förstå och ta till sig texten och därmed göra den till sin egen. 

För att det ska kunna ske krävs att läsaren ställer frågor utifrån texten som knyter an till 

barnets egna erfarenheter och värld (Svensson 2009, ss. 150-151). 
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Lindö (2009, ss. 242-245) beskriver vikten av att förbereda sig inför högläsning genom att 

flera gånger läsa texten för att skapa sig en förståelse för dess innehåll. Det är en fördel att 

sätta sig in i texten utifrån både ett barnperspektiv såväl som ett vuxenperspektiv för att kunna 

förbereda sig inför ett boksamtal. Ett boksamtal kan inledas kring bokens framsida, titeln och 

karaktärerna i berättelsen. Det kan vara ledtrådar som gör det lättare för barnen att gissa vad 

boken handlar om och därmed skapa ett samtal om boken och dess innehåll. Den vuxnes 

engagemang och förhållningssätt påverkar barnets upplevelser av boken. Högläsningen kan 

bidra till att barnet tillägnar sig ord och begrepp som de sedan börjar använda. Utifrån böcker 

kan det skapas samtalsämnen samt möten av språkliga strukturer som barn normalt inte 

upplever i sin vardag. Boksamtal skapar möjligheter till dialog där barns tankar och 

föreställningar kan utmanas. Där finns även möjlighet att få en djupare förståelse för bokens 

innehåll. Med hjälp av inspirerande och öppna frågor kring bokens innehåll kan förskolans 

personal uppmuntra barns nyfikenhet. Författaren menar att förskolans personal har ett ansvar 

att väcka barns intresse kring boksamtal. Små barn ställer naturligt frågor som handlar om sig 

själva och omvärlden, vilket kan tas tillvara i boksamtalet. Författaren menar att om läsningen 

ska bli meningsfull för barnet är det av betydelse att pedagogerna utgår från barns intresse då 

de väljer vilka böcker som ska läsas. De yngsta barnens intresse kan väckas genom att 

använda sig av barnböcker med en tydlig början, mitt och slut samt en huvudkaraktär som 

barnet kan känna igen sig i. För att utveckla barnets förmåga att lyssna kan olika lässtrategier 

användas. Exempel på lässtrategier är att vara väl förberedd, ställa frågor kring 

huvudkaraktären och texten, fundera kring vad som kommer att ske i texten, skapa inre bilder, 

koppla till egna erfarenheter samt sammanfatta berättelsen. De olika lässtrategierna anpassas 

till varje enskild barngrupp och introduceras stegvis för barnen under en längre tid. Lindö 

(2009) menar att om barn redan i tidig ålder får möjlighet att använda lässtrategier kommer de 

naturligt att utveckla en förmåga att reflektera och förstå olika texters innehåll.  

Chambers (2014, ss. 219-226) menar att läsningen startar redan i bokvalet, och boksamtalet 

utgår från ett förutbestämt fokus att samtala kring. Författaren presenterar fyra grundfrågor att 

utgå från i samtalet som riktar sig till lyssnaren; Vad tyckte du om i boken? Var det något du 

inte tyckte om i boken? Har du några frågor kring innehållet i boken, eller var det något som 

var oklart? Finns det något som återkommer flera gånger i boken och skapar ett mönster? Om 

ett mönster upptäcks kan detta vara ett steg till att förstå texten och därmed kunna tolka den. 

Genom att samtala om mönster tydliggör det processen i hur en text kan tolkas. Chambers 

(2014) beskriver att detta tillvägagångssätt har ett pedagogiskt värde eftersom barn med hjälp 

av en särskild metod lär sig förstå texters innebörd. I boksamtalet får lyssnaren god tid att 

svara på frågorna, som lyfts en i taget. Det är också viktigt att barnen får känna att de när som 

helst kan återkomma och tala kring en tidigare fråga. Såväl Chambers som Lindö lyfter fram 

öppna frågor som en viktig del i bilderbokssamtalet för att väcka barns intresse och skapa ett 

samtal. Lindö utgår från barns intresse till skillnad från Chambers som bygger boksamtalet 

kring fyra grundfrågor. 

Lindö (2009, ss. 223-226) beskriver att samtal utifrån olika litterära genrer är viktiga för barns 

utveckling av begrepp och språk.  Berätta eller läsa högt är olika tillvägagångssätt för att möta 

litterära genrer. De samtal, den lek och de skapande aktiviteter som följer på en gemensam 
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lässtund bidrar till att barnen utvecklar sitt tal och språk. Om barnen får möjlighet att möta 

olika litterära genrer skapar de en språklig bas vilket bidrar till ökad läsförståelse samt 

utveckling av skriftspråket. Detta i sin tur medför att barnet får möjlighet att utveckla ett 

analytiskt tänkande genom att de lär sig argumentera och förklara texter. Det är viktigt att 

barnet får möjlighet att utveckla dessa kunskaper redan i förskolan. Exempel på olika litterära 

genrer är barnpoesi, visor, ramsor, fabler och sånglekar. Dessa genrer kan vara beskrivande 

genom att de återger en händelse eller att de beskriver en person. De kan också vara 

förklarande genom att de beskriver orsak och verkan. Ytterligare genrer kan vara återgivande 

där det ges information, instruerande som beskriver ett tillvägagångssätt och berättande med 

en början, en del i mitten och ett slut. 

3.4.2 Bokval i förskolan 

För att visa på bilderböckers mångfald, menar Edwards (2008, ss. 132-138) att förskolan kan 

ha ett brett urval av barnböcker, såsom sagor, poesi, kapitelböcker, rim och ramsor. Bokvalet 

kan utgå från ett särskilt tema eller illustratörers olika stilar, klassiker eller ny litteratur. 

Böckerna kan vara vardagsrealistiska eller sagoböcker som visar olika fantasivärldar. Oavsett 

bokval eller val av tema är det viktigt att utgå från en genomtänkt strategi och ta hänsyn till de 

barn som har ett mindre utvecklat språk och är i behov av att arbeta mer koncentrerat kring 

böcker. En strategi för dessa barn kan innebära att de behöver ta del av ett färre antal böcker 

som istället bearbetas på ett djupare plan. Därmed kan barn se ett samband och få ökad 

förståelse. Det är av vikt att ett tematiskt bokval och litteraturarbete i förskolan grundar sig i 

ett väl genomtänkt syfte. Det är även viktigt att ta hänsyn till barngruppens behov samt hur 

den ser ut. En inriktning på tema och boksamtal kan vara frågor kring känslor eller av etisk 

karaktär. Pedagoger kan förmedla ett budskap kring de viktiga frågorna som handlar om 

empati, tolerans och självkänsla till barn under deras tid i förskolan. Vidare beskriver 

Edwards (2008) att barns möte med klassiska barnböcker i förskolan kan fungera som en 

grund för en gemensam referensram i litteraturens värld. Såväl gamla som nya klassiker kan 

utgöra en bas att utgå från i samtal och tematiskt arbete i förskolan. Konsten att kombinera 

klassiker med nyare litteratur kan bidra till att barn får möta ett brett urval av barnböcker. Det 

ger barnen både litterär och språklig utmaning och stimulans i förskolan.  

Edwards (2008, ss. 134-137) menar att barns förståelse och uppfattning av deras omvärld kan 

påverkas av litteraturen vilken kan bekräfta eller utmana traditionella könsroller och mönster. 

Bilderboken kan visa hur barn och vuxna kan agera goda föredömen i samhället. Den kan 

även ge perspektiv på rådande normer, exempel på hur flickor respektive pojkar förväntas 

vara och se ut. Pedagogers medvetna bokval kan utesluta stereotyper och istället lyfta 

karaktärer som blir goda förebilder för barnen. Barnlitteraturen påverkar även barns syn på 

hur de vuxna är och vilka de därmed förväntas bli i framtiden. Med hjälp av boksamtal kan 

barn koppla litteraturen till sina egna upplevelser och erfarenheter och därmed påverkas av 

andra normer och mönster.  

Barns sociala hemförhållanden, såsom föräldrars läs- och skrivvanor, utbildningsnivå och 

yrkesinriktning påverkar deras möjligheter i mötet med litteratur. Förskolans arbete med 

barnlitteratur är en viktig faktor för språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk. 

För att även engagera och få föräldrars stöd i barns möten med böcker, och därmed deras 
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språkutveckling, kan de få möjlighet att låna hem och tillsammans läsa förskolans litteratur på 

barns modersmål. Föräldrarna behöver inte ha någon läsvana för att möta litteraturen med 

barnet, utan kan uppmuntras att leka fram ord och berätta fritt utifrån bilderna. Därmed skapar 

barn och föräldrar en gemensam saga. Oberoende av hur en barngrupp är sammansatt ska det 

finnas möjlighet att möta böcker från olika kulturer och från världens många länder (Edwards 

2008, ss. 139-141). 

Edwards (2008, ss. 143-148) beskriver att bilderboken vänder sig till en bred åldersgrupp trots 

sitt format. Det krävs medvetenhet hos pedagoger i förskolan om vilken målgrupp boken 

faktiskt vänder sig till. Bilderböcker kan utseendemässigt vända sig till yngre barn men 

innehållet kan däremot vara anpassat till äldre. Bilderboken kan rikta sig till en yngre såväl 

som en äldre publik och därmed fungera som åldersöverskridande medium. Bilderboken har 

en naturlig plats i förskolan men även i skolan då den stimulerar språk- och läsutvecklingen i 

ett lustfyllt sammanhang. Tidigare skrev och lästes barnböcker för att socialisera och 

uppfostra barn, numera är barnböcker en källa till glädje, läslust, kunskap och gemenskap. 

Rhedin (2004, ss. 55-57) förklarar att den som läser kan använda röstens alla förmågor och 

peka på bilderna för att markera orden, och på så sätt skapa ett sammanhang för barnet i det 

tidiga mötet med en barnbok. Efter återkommande läsning uppstår igenkänning hos barnet 

kring bilderna i boken. Dialogen som uppstår mellan barn och vuxna kan anta formen av en 

verbal lek som är ett muntligt förstadium till högläsning. Den verbala leken kan efter hand 

utvidgas till ett friare och mer individuellt återberättande utifrån bilden. Det ger barnet en 

förberedelse för kommande läsinlärning. Bilderboken kan ses som ett arkiv som tillåter barnet 

att fritt fantisera kring en bild och skapa en ny meningsfull innebörd av bilden vid varje 

läsning. Det skapar en känsla av att läsa boken för första gången vid varje lästillfälle. 

Inom sociologisk och pedagogisk forskning har litteracitet (literacy) lyfts fram som barnets 

introduktion till den kultur som innefattas av språk, skrift och litteratur (Rhedin 2013, s. 175). 

Barnets introduktion till litteraturens värld sker gradvis i form av en process där bilderna 

länge är det viktigaste att utgå från i berättandet. Texten förstärker senare bokens konstnärliga 

uttryck och ger bilderna en vidare innebörd. Boken kan erbjuda barn en möjlighet att ta del av 

en kultur som får lov att ta sin tid. Läsaktivitetens ritualer innebär att bläddra från sida till sida 

i boken i närvaro av andra och ger därmed aktiviteten unika kvaliteter (Rhedin 2004, ss. 77-

78).  

3.5 Bilderboken 

3.5.1 Bilderboksvetenskap 

Från början tillhörde bilderboken flera forskningsområden inom olika vetenskaper, men kom 

senare att tillhöra litteraturvetenskapen. Av tradition har bilderboken inom litteraturvetenskap 

ansetts vara en undergenre i barnlitteraturen, som i sin tur hör till allmän litteratur. Om 

bilderboken i stället ses som ett medium kan dess möjligheter, begränsningar och 

användningsområde bli tydligare (Rhedin, 2013, s. 26). Forskning om bilderboken benämns 

som narratologisk forskning. Teoretiskt är vetenskapen ännu relativt outforskad. 

Uppfattningen om bilderboken som medium är att den skiljer sig från andra, och fortfarande 
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diskuteras bilderboken som begrepp inom det aktuella forskningsområdet. Rhedin pekar på att 

det inte finns ett uttryck för bilderboken i bilderbokssammanhang såsom exempelvis 

musikalisering inom musik eller dramatisering inom drama. Brist på begrepp inom 

bilderboksvetenskapen är ett faktum, och en av anledningarna kan vara ringa intresse och 

uppmärksamhet kring området (ss. 34-35). Ett begrepp som lyfts av Rhedin är 

bilderbokisering, som står för den form av medium som bilderboken är (s. 26). 

3.5.2 Bilderboken och bildsamtal 

Bilderboken är i grunden en konstart, vars syfte är estetiskt och litterärt (Rhedin 2013, s. 26). I 

bilderboken kan barn möta och uppleva konst för första gången i sitt liv. En upplevelse som 

kan väcka tankar, känslor, stimulera fantasi och sprida glädje. Förskolan kan vara en plats där 

alla barn kan tillåtas ett kravlöst och lekfullt möte med bilderböcker (Edwards 2008, s. 24). 

Bilderboken utgör en berättelse som är skönlitterär till karaktären och som förmedlar 

konstnärliga och estetiska uttryck. Får barn i förskolan möjlighet att möta ett brett utbud av 

barnlitteratur ges de chansen att skapa sig en egen uppfattning om vad de föredrar inom konst 

och litteratur. Den uppfattningen kan finnas kvar även i vuxen ålder. Val av bilderböcker 

påverkas av de uttryck som illustrationerna förmedlar i bilderna. Bilderna kan väcka intresse 

och nyfikenhet eller skapa olust och ovilja att ta del av boken. Det är viktigt att vuxna är 

medvetna om att barn inte har samma uppfattning om bilder. Dagens barn har andra 

erfarenheter och har fått andra intryck och därmed andra referensramar. Edwards menar att 

barn behöver möta olika känslouttryck både i illustrationer och i text för att spegla livets alla 

sidor, såväl positiva som negativa. Illustratörens val av färger och teknik påverkar uttrycket i 

bilden och i sin tur betraktaren, oavsett om det är ett barn eller en vuxen (ss. 66-73). Textens 

uppbyggnad i kombination med bilden påverkar berättelsen och läsarens uppfattning av den 

(s. 79). 

Björck-Åkesson (2009, ss. 6-7) forskar kring förskolans språkliga miljö och dess betydelse för 

barns språkutveckling och den språkliga interaktionen. Författaren beskriver betydelsen av att 

barn erbjuds en miljö där de får möjlighet att samtala, berätta och diskutera. Serafini (2014, 

ss. 24-26) beskriver i sin litteraturstudie hur samtalet kring bilder i bilderböcker kan bidra till 

barns språkutveckling, bland annat genom att fantasi och visualiseringsförmåga stimuleras. 

Långt innan barnet kan läsa och förstå ord kan barnet läsa av och förstå bilder och dess 

innebörd. Författaren beskriver betydelsen av att barn tidigt får möta enkla bilderböcker som 

en introduktion till mer avancerad litteratur. Björck-Åkesson lyfter, liksom Serafini och 

Edwards, samtalets betydelse för barns språkutveckling.  

Edwards (2008, ss. 104-113) menar att bilder i bilderboken kan skapa samtal och bidra till att 

barnet lär sig tolka illustrationer. Barnet har en förmåga att upptäcka detaljer i bilderna som 

de vuxna inte ser men tillsammans kan barn och vuxna utforska bilden vidare. Bilden har en 

egen berättelse och om barnet får erfarenhet av att tolka bilder får bilderna ännu mer att 

berätta. Författaren menar att det är viktigt att barn som inte kommit långt i sin 

språkutveckling får bearbeta och samtala kring bilder och hur de upplever dem. Bilden kan 

fungera som en utgångspunkt för att i en diskussion skapa sig en förståelse för vad boken 

handlar om. Ett av bildens viktigaste syfte är att ge uttryck för känslor, stämningar samt miljö. 

Bilderna kan ge konkret information om exempelvis karaktärernas sinnesstämning men hur 
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bilden är sammansatt kan ytterligare förstärka upplevelsen av sammanhanget. 

Bildkomposition, färg och ljussättning såväl som val av bildperspektiv påverkar upplevelsen 

av bilden och dess innebörd i boken. Författaren (ss. 120-129) menar att läsaren påverkas i 

positiv bemärkelse om den får uppfattningen av att veta mer än huvudkaraktärerna i boken. 

Ytterligare en positiv effekt är att använda sig av motsägelser mellan textens innehåll och 

bildens budskap. Med ett väl fungerande samspel mellan text och bild kan bilderboken trots 

sitt begränsade format ändå ha ett rikt innehåll. Mellan text och bild finns det ett samband 

som benämns med begreppet intertextualitet. Det innebär att läsare, betraktare, illustratör samt 

författare utgår alla från sina respektive referensramar i tolkningen av bild och text. Denna 

kunskap kan författaren och illustratören medvetet använda sig av för att föra fram ett visst 

budskap. Om författaren eller illustratören riktar sig mot barn som målgrupp kan det vara 

viktigt med en medvetenhet om att barn inte har lika stora referensramar som vuxna, och 

kanske inte ser sambanden mellan bild och text på samma sätt. Edwards beskriver att barn 

som målgrupp är både nyfikna och kompetenta och kan lära sig känna igen bildstilar genom 

att återkomma till samma författare och illustratör. På detta sätt kan barn lära sig att se 

samspelet mellan författaren och illustratören och formen de skapar tillsammans. 

3.5.3 Bilderbokens beståndsdelar 

Bilderboken är uppbyggd efter en kronologisk ordning för att öka förståelsen hos läsaren. I en 

bok som riktar sig till de yngre läsarna kan författaren välja att inte skildra flera handlingar 

parallellt. Antalet karaktärer begränsas även i bilderboken i samma syfte. Ytterligare en 

aspekt i uppbyggnaden av bilderboken är att barnet ofta kan identifiera sig med en av 

karaktärerna i boken. Ju äldre målgruppen för en bilderbok är desto mer kan skildringar och 

miljö vidgas. Ofta utspelar sig handlingen under en kortare tid, exempelvis händelser under en 

dag eller en kortare lek (Edwards 2008, ss. 85-88). 

Kring bilderboken finns en naiv föreställning om att det endast är en bok med bilder i, då den 

istället står för ett eget bildberättande (Grähs 2013, s. 121). Bilden är ett uttrycksmedel som 

påverkar oss vid första anblicken. Bilder kan tydas och tolkas oavsett språk, läs- eller 

skrivvana. Bilderbokens betydelse är inte dekorativ utan utgör en egen konstform inom 

litteraturen (Edwards 2008, ss. 93-95). Bilderna kan även ha en berättelse som inte alltid 

överensstämmer med texten (s. 100). Grähs (2013, s. 121) lyfter fram hur text och bild i vissa 

fall tenderar att motarbeta varandra och konkurrera om utrymmet i boken. Edwards (2008, s. 

100) menar att det är viktigt att illustrationer och text ger varandra stöd för att få en 

pedagogisk funktion. Om syftet däremot är att skapa en dynamik i berättelsen ur ett 

bilderboksestetiskt perspektiv kan bilden tillåtas få ett större utrymme. 

3.5.4 Barns möte med bilderboken 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s. 81) förklarar att bilderna i bilderboken har lika stor 

betydelse som texten, och tillsammans skapar de en helhet. Eftersom bilderna är en lika viktig 

kunskapskälla som texten, bör barn ges lika stort utrymme att ta del av bilderna som att lyssna 

på texten. Även Serafini (2014, ss. 24-26) belyser i sin artikel hur viktigt det är att samtal 

kring bilder i böcker får ta tid för att få möjlighet att studera bilderna och uppmärksamma alla 

detaljer, och på så sätt skapa rika visuella upplevelser. Serafini lyfter att pedagogers förmåga 
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att skapa bildsamtal har betydelse för barns möjlighet att utveckla strategier för att kunna läsa 

bilder. Dahle (2013, ss. 136-137) menar att till skillnad från vuxna som ofta tar sig an en bok 

enligt ett inlärt förutbestämt mönster, exempelvis från början till slut, kan barn upptäcka 

bilderboken på en mängd olika sätt. De kan hoppa över sidor, börja med slutet, avsluta mitt i 

boken eller skapa helt egna berättelser. Författaren menar att det är tillåtet att ta sig an 

bilderboken på det sätt som faller en in. Dahle betonar att det inte finns några fel och 

begränsningar i den individuella upplevelsen av och sättet att läsa och ta sig an en bilderbok. 

Även Rhedin (2004, s. 18) menar att de yngsta barnen utan någon större erfarenhet av böcker 

är omedvetna om hur en bok kan läsas, det vill säga vad som är början respektive slut eller 

upp och ned. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, ss. 96-97) lyfter fram att ett sätt att inleda 

boksamtal kan vara att låta barn fundera på och samtala om bokens utsida. Då skapas 

förväntningar och engagemang, och pedagoger kan få ta del av barnens tankar och 

erfarenheter kring omslagsbilden innan läsningen påbörjas. Barn har även möjlighet att ta del 

av andra barns åsikter, tankar, erfarenheter och upplevelser, vilket kan bidra till ny kunskap 

både om världen och medmänniskorna. 
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4 TEORETISK RAM 
Detta kapitel innehåller definitionen av teori, det vill säga den vetenskap som vår 

undersökning stödjer sig på. Vår studie har utgått från Lev Vygotskijs sociokulturella teori 

som beskrivs i detta avsnitt. 

4.1 Teori 

Begreppet teori definieras av Hwang och Nilsson (2011, ss. 35-36) som ”tänkande”. Detta 

tänkande påverkar handlingar som är grunden för vardags- respektive vetenskapsteorier. Med 

hjälp av teorier kan saker och ting förklaras, förstås och förutsägas samt bidra till att skapa 

överblick och kontroll över något som sker. Teorier skapar förutsättningar och beredskap för 

att påverka och förändra framtida händelser. De vetenskapliga teorier som benämns som 

vardagsteorier är ofta oreflekterade och tillägnas i de erfarenheter som görs i vardagen. 

Vardagsteorierna styr och påverkar det dagliga livet och hjälper människan att hantera 

verkligheten. Vetenskapliga teorier är föränderliga och kan omprövas och förbättras om det 

finns skäl för det. Med hjälp av vetenskapliga teorier finns det möjlighet att få svar på 

frågeställningar, och bli vägledd för att lättare kunna fatta beslut och handla därefter. 

Teorierna ska samtidigt bidra till ökat intresse för vidare forskning. Även Dimenäs (2006, s. 

84) beskriver vikten av att redogöra för de teorier som ligger till grund för en undersökning. 

Det ger stöd till syftet, analysen och resultatet och kan hjälpa läsaren att förstå innehållet. Vår 

undersökning har lyft fram två frågeställningar som utgår från ett syfte och stärks av en teori. 

Syftet har varit att undersöka förskollärares upplevelser och erfarenheter kring betydelsen av 

bildsamtal för barns tidiga språkutveckling.  

4.2 Sociokulturell teori och Lev Vygotskij 

I vår studie har vi velat undersöka hur förskollärare använder sig av bilder i barnböcker för att 

stimulera och skapa möjligheter för barns tidiga språkutveckling. Det kan ske i sociala 

sammanhang i form av bok- och bildsamtal. Inom den sociokulturella teorin som vår 

undersökning vilar på är det sociala sammanhanget en betydande faktor för att utveckla barns 

språk. Lev Vygotskij lyfter fram att barnet är en del av ett socialt och kulturellt sammanhang 

som utvecklingen är beroende av, därmed är barnets utveckling kulturspecifik. Språket som 

utvecklas blir ett pedagogiskt redskap som barnet använder för att möta och hantera 

omgivningen och eventuella svårigheter (Hwang & Nilsson, 2011, ss. 66-67). Samspelet med 

omgivningen är grunden för hela barnets utveckling (Lindö 2009, s. 34).  

Enligt Wedin (2011, ss. 38-39) har Vygotskijs teorier, som tillhör det sociokulturella 

perspektivet, präglat synen på barns språkutveckling under de senaste två decennierna. Barns 

språkutveckling påverkas och stimuleras i interaktion med andra barn och vuxna. Det krävs 

att barnet ingår i ett språkligt samspel där språknivån ligger strax över barnets egen nivå. Den 

utvecklingsnivå som är strax över barnets egna benämns som den närmaste utvecklingszonen 

eller zone of proximal development. För att stimulera barnets språkutveckling och för att nå 

närmaste utvecklingsnivå krävs det att barnet stöttas och uppmuntras av sin omgivning. 

Vygotskij (1999, s. 254) menar att en viktig del i barnets inlärningsprocess utgörs av det 

samarbete som sker mellan barn och vuxen. Barnets utveckling kan delas in i bestämda 

nivåer, där en vuxen kan hjälpa barnet att nå en högre nivå. Svensson (2009, s. 50) betonar 
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hur viktigt det är att den vuxna känner av barnets förmåga för att barnet ska kunna nå nästa 

nivå.  

I ett samspel med andra barn samt vuxna kan barnet få rika upplevelser som utmanar och 

stimulerar den kognitiva och språkliga utvecklingen. Vid dessa tillfällen kan barnet lära sig 

använda redskap för att utveckla sin kommunikativa förmåga. Om barnet får förståelse för 

språkets innebörd kan det hjälpa barnet att kommunicera och på ett naturligt sätt ingå i sociala 

sammanhang (Svensson 2009, ss. 35-37). Vygotskij menar att den kultur som barn möter, 

exempelvis genom barnböcker och läsning, påverkar sättet att tänka i den västerländska 

kulturen (Rhedin 2004, s. 52). 
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5 METOD 
Metodkapitlet behandlar den metod vi har valt att använda oss av i undersökningen. Det 

redogörs för kvalitativ metod och undersökningsredskapet self report. Vidare berör kapitlet 

också metodansats, kvalitativ metod, urval, genomförande, tillförlitlighet och giltighet, etik 

samt analys av undersökningen. 

5.1 Metodansats 

Undersökningen har fokuserat på bildsamtalets möjligheter i förhållande till förskollärarnas 

förhållningssätt, uppfattningar och arbetsmetod. Den metodansats som har varit lämplig för 

undersökningen intar ett förhållningssätt som utgår från den hermeneutiska vetenskapsteorin 

(Westlund, 2015, ss. 71-72). Författaren beskriver att hermeneutiken används för att uttrycka 

och förmedla hur olika fenomen upplevs av enskilda individer genom att exempelvis tolka 

och förstå dem. Med undersökningens syfte har hermeneutiken varit lämplig eftersom 

respondenterna har getts möjlighet att förmedla sina individuella upplevelser kring 

ämnesområdet samt fått möjlighet att uttrycka sig fritt kring frågeställningarna inom 

undersökningsområdet. 

5.2 Kvalitativ metod 

Vi har valt en kvalitativ metod för vår undersökning, då vi har varit intresserade av att 

undersöka upplevelser och erfarenheter. Därmed har vi uteslutit den kvantitativa metoden. 

Björkdahl Ordell (2007, s. 196) beskriver att syftet med kvantitativa studier är att kunna 

förklara något, till skillnad från kvalitativa studier i vilka syftet är att få förståelse. Ett sätt att 

förklara något är att göra det mätbart genom att samla in data för att se till antal eller hur 

frekvent något sker. Thurén (2007, s. 112) förklarar att en kvalitativ metod skiljer sig från den 

kvantitativa genom att specifika händelser och små detaljer kan ha stor betydelse för 

slutsatserna. Kihlström (2006, s. 181) beskriver hur kvalitativa studier alltid utgår från den 

enskilde individen och hur han eller hon tolkar och upplever världen. Kihlström (2007, ss. 

228-229) förklarar vidare hur den kvalitativa metoden syftar till att undersöka en företeelse 

och hur olika personer upplever denna. Författaren poängterar att innebörden av en företeelse 

kan variera från person till person. Fejes och Thornberg (2015, ss. 34-35) belyser att analysen 

är utmaningen i kvalitativ forskning, då svårigheten är att hitta kärnan och eventuella mönster 

i en stor mängd insamlat material. Undersökningen har utgått från förskollärares upplevelser 

och erfarenheter kring bildsamtal kopplat till bilderböcker som en företeelse. I 

undersökningen har förskollärare skriftligen bidragit med sina erfarenheter, arbetsmetoder, 

kunskaper samt reflektioner kring ämnet i en self report.  

5.2.1 Self report 

Då syftet med undersökningen har varit att ta reda på förskollärares individuella upplevelser, 

erfarenheter och förhållningssätt är self report en metod som kan användas för att nå 

forskningssyftet. Davidsson (2007, ss. 70-72) beskriver self report som en metod för att ta 

reda på olika individers erfarenheter och upplevelser av ett specifikt fenomen. Self report som 

verktyg innebär att en respondent får till uppgift att beskriva i en längre text eller teckna en 

bild kring ämnet som valts ut som fokus. Frågeställningarna i self reporten bör vara utformade 

utifrån undersökningens syfte och få respondenten att skriva om sina personliga erfarenheter 
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och upplevelser kring fenomenet, såväl positiva som negativa. Self report som metod kräver 

en klar och tydlig utformning av syfte samt frågeställningar som berör respondenternas 

profession. Formuleringen av frågeställningen påverkar respondentens svar och därmed vilket 

material som blir underlag för bearbetning och analys. 

Fördelarna med att använda self report som verktyg för att få kunskap om individers 

föreställningar kring ett fenomen är att respondenten ges god tid att reflektera och formulera 

sina erfarenheter och upplevelser i texten. I en muntlig intervju finns däremot en risk att 

respondenten inte får tid och utrymme att formulera sina svar. Det kan bero på att personen 

som intervjuar kan vara ovan eller obekväm vid den tystnad som eventuellt kan uppstå då 

respondenten tänker, och då avbryter tystnaden. Det kan påverka respondentens svar och i sin 

tur det insamlade materialet. En nackdel med self report som metod kan vara att det inte finns 

utrymme och möjlighet för oss som forskare att ställa följdfrågor då svaren upplevs 

otillräckliga (Davidsson 2007 ss. 70-72). 

5.3 Urval 

Urvalet i undersökningen har bestått av förskollärare. Enligt Lpfö 98 (rev. 2010, s. 11) är det 

förskollärarens ansvar att skapa möjligheter för barn att nå nya kunskaper, erfarenheter och 

färdigheter på ett lustfyllt och utmanande sätt. Eftersom det ligger ett ansvar hos förskollärare 

att följa styrdokumentens riktlinjer har undersökningen fokuserat på denna yrkesgrupp som 

urval. Urvalet har bestått av åtta förskollärare i två olika förskoleverksamheter. I varje 

verksamhet arbetar fyra förskollärare. Förskolorna ligger belägna i två olika kommuner. I de 

båda verksamheterna finns barn mellan ett och tre år. Eftersom undersökningen genomförts i 

olika verksamheter har det gett oss möjligheter att upptäcka likheter och skillnader i arbetssätt 

mellan de två olika förskolorna. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på om och hur 

förskollärare medvetet arbetar med bilder i böcker i ett språkutvecklande syfte. 

Förskollärarnas upplevelser och erfarenheter har legat till grund för undersökningen. 

Resultatet av undersökningen visar inte på generella upplevelser och erfarenheter kring 

ämnet, utan representerar endast respondenternas upplevelser. 

5.4 Genomförande 

Utifrån vår undersöknings syfte har vi valt att använda self report som metod för att ta del av 

respondenternas upplevelser och erfarenheter, positiva såväl som negativa. Vi valde medvetet 

att kontakta två förskolor belägna i två olika kommuner där vi hade vetskap om att det fanns 

avdelningar inriktade för yngre barn. Vi kontaktade förskolecheferna på de två förskolorna 

där vi önskade genomföra vår undersökning. Vi har valt att studera eventuella likheter och 

skillnader kring förskollärares upplevelser och erfarenheter av bildsamtal för barns tidiga 

språkutveckling. En del av syftet har varit att se om det finns likheter och skillnader mellan 

två olika verksamheter. Två av oss kontaktade en förskolechef medan den tredje kontaktade 

ytterligare en. Efter ett muntligt godkännande från förskolecheferna tillfrågade vi de 

förskollärare som arbetar i de två verksamheter där undersökningen senare genomfördes. Vi 

fördelade arbetet med att kontakta, tillfråga och informera förskollärarna på varsin avdelning. 

Samtliga åtta tillfrågade förskollärare valde att tacka ja till att delta i undersökningen. Bortsett 

från arbetsfördelningen i denna del genomförde vi hela den fortsatta studien samt processen 
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gemensamt. Anledningen till varför vi valt att arbeta tillsammans i process, analys och 

diskussion är att samtliga velat ha full inblick och delaktighet i processen. Vi tror att det 

dessutom har berikat undersökningen då vi kontinuerligt diskuterat, reflekterat och bidragit 

med olika infallsvinklar. Vi utformade gemensamt ett missivbrev (se bilaga 1) och en self 

report (se bilaga 2) som mailades till tre förskollärare i två verksamheter, vilka i sin tur 

vidarebefordrade till de övriga respondenterna. Self reporten utformades så att 

frågeställningarna gick att besvara direkt i ett Word-dokument på datorn. Svaren fick 

respondenterna i uppgift att maila tillbaka till oss. Vi begränsade svarsutrymmet till två 

dataskrivna A4-sidor. Syftet med begränsningen var att inte få för mycket material att 

bearbeta och analysera, samt ge respondenterna en uppfattning om önskat svarsomfång. För 

att underlätta för respondenterna vid eventuella oklarheter och vid inlämning valde vi att 

lämna kontaktuppgifter till samtliga forskare i undersökningen. Inom en vecka önskade vi få 

svar från respondenterna, vilket vi ansåg vara en rimlig tidsram för uppgiftens omfattning och 

undersökningens tidsplan. I delen som tar upp analys beskrivs genomförandeprocessen vidare.  

En aspekt att ta hänsyn till i en undersökning är att det kan förekomma bortfall. Då en tilltänkt 

respondent av någon anledning väljer att inte vara med eller får förhinder att delta i den 

avsedda undersökningen benämns det som ett externt bortfall. Om den som är tilltänkt att 

delta i undersökningen uteblir går det inte att ersätta individen med en annan (Ejlertsson 2005, 

s. 25). I vår undersökning var det en respondent som valde att inte delta. 

5.4.1 Tillförlitlighet  

Enligt Thurén (2007, s. 26) innebär tillförlitlighet att mätningarna är genomförda på ett felfritt 

sätt. Flera undersökningar som genomförs inom samma område bör utgå från samma metod, 

med samma redskap och därmed leda till ett likvärdigt resultat. Roos (2014, s. 51) menar att 

det material som samlas in för undersökningen bör vara i tillräcklig mängd, samt vara 

insamlad på ett korrekt sätt för att slutsatser ska kunna dras. Författaren betonar även hur 

viktigt det är att den som genomför undersökningen inte drar slutsatser utifrån förutfattade 

meningar. Det kan påverka resultatet och medföra att det insamlade materialet feltolkas och 

att syftet och frågeställningarna inte besvaras.  

Även Hwang och Nilsson (2011, s. 86) påpekar att det ska finnas en strävan i vetenskaplig 

forskning efter att vara objektiv, där studien inte ska vara färgad av forskarens personliga 

åsikter och egna samt samhälleliga värderingar. Då värderingar mestadels är omedvetna kan 

det bli svårt att leva upp till att vara objektiv då det är människor som ingår i forskningen. En 

risk för forskningsresultatet kan vara att forskaren ser det som den vill se, även om det är 

omedvetet. Vår undersökning har studerat människors upplevelser och erfarenheter, och 

därmed har det varit viktigt att vi i hela processen varit medvetna om och tagit hänsyn till 

svårigheten i att vara objektiv. Det har vi visat genom att redovisa respondenternas uttalanden 

utan att försöka ifrågasätta eller lägga in våra egna värderingar i materialet. 

5.4.2 Giltighet  

Då en studie undersöker det den avser att undersöka uppnås giltighet. För att undersökningen 

ska uppnå hög giltighet krävs ett medvetet val av lämplig undersökningsmetod (Thurén 2007, 

s. 26). Grunden för vår undersökning, vars syfte var att ta reda på pedagogers upplevelser och 
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erfarenheter, har byggt på self report som en metod för att uppnå hög giltighet. Därmed har 

undersökningen utgått från frågeställningar som är betydelsefulla för dess syfte. Den 

information som lämnats i form av missivbrev och self report till förskollärarna innehöll en 

förklaring av undersökningsområdet samt frågor som omarbetats utifrån undersökningens 

syfte och frågeställningar. Dessa frågeställningar har utformats för att kunna ge oss utförliga 

svar på vårt syfte för att sedan kunna analyseras. De förskollärare som har deltagit har alla 

givits samma förutsättningar vad det gäller information kring undersökningen samt tid att 

besvara samma frågeställningar. 

5.4.3 Etik 

Området forskningsetik innefattas av sambandet mellan forskning och etik, de etiska krav som 

finns på forskaren samt de etiska krav som ligger bakom inriktningen av forskningen och 

krävs för genomförandet. Forskningsetiken handlar om de personer som deltar i en 

undersökning och hur de behandlas (Hermerén 2011, s. 16). I genomförandet av vår 

undersökning har vi tagit hänsyn till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

forskningsetiska principer (1990, rev. 1999, ss. 5-14). Informationskravet innebär att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Information om 

undersökningens syfte samt genomförande delges respondenterna. Löfdahl (2014, ss. 36-37) 

beskriver att första steget är att kontakta förskolechefen för att informera om undersökningen 

och be om tillåtelse att få genomföra den. I ett tidigt skede kontaktade vi förskolecheferna på 

de förskolor där vi ville genomföra vår undersökning. Vi informerade om syfte och vilka vi 

önskade skulle delta i undersökningen. Därefter tillfrågades åtta förskollärare på två förskolor. 

Information lämnades i form av missivbrev där undersökningens syfte beskrevs, 

tillvägagångssätt samt en sammanställning av de forskningsetiska principerna och deras 

innebörd. Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter för att deltagarna enkelt skulle kunna 

ändra sitt samtycke eller ställa eventuella frågor, i enlighet med samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet 1990, rev. 1999, ss. 12-14). Konfidentialitetskravet har ett nära samband 

med sekretess, då uppgifter om deltagare förvaras säkert och att det inte går att identifiera 

deltagarna i undersökningen. Vi har anonymiserat respondenterna och inte avslöjat 

förskolornas geografiska läge. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter vi har samlat in endast 

har använts för den aktuella undersökningen och i dess forskningssyfte. 

5.5 Analys 

Efter hand som respondenternas svar inkom skevs de ut i pappersform för att lättare ge oss en 

överblick av materialet. I bearbetningen av materialet valde vi att färgkoda texterna utifrån ett 

förutbestämt schema. Kodning innebär enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2015, ss. 48-

58) en process i behandlingen av det insamlade datamaterialet. Materialet omarbetas till 

begrepp och kategorier och kodas sedan, vilket innebär att skapa koder utifrån det insamlade 

materialet, det vill säga datamaterialet. I det insamlade datamaterialet ställs öppna frågor för 

att försöka utkristallisera enheter i form av exempelvis ord, meningar eller incidenter. 

Enheterna kan sedan markeras på något sätt och har därmed blivit en kod. I skapandet av 

koderna är det viktigt att utgå från respondenternas ordval för att komma så nära det 

empiriska materialet som möjligt. Anledningen till det är en strävan efter att empirin ska styra 

istället för att teorin ska ta överhanden och i förlängningen kan påverka resultatet. Koderna 
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kan leda till att likheter och skillnader upptäcks mellan de olika respondenternas svar. 

Koderna kan efter hand bilda kategorier. Vid selektiv kodning bearbetas de koder som anses 

vara mest relevanta och förekommande. Dessa kommer att utgöra kärnkategorier, vilka 

kommer att bli fokus för analysarbetet.  

Då vi kodade vårt datamaterial valde vi att först färgmarkera våra båda frågeställningar som 

utgick från vårt syfte. De olika frågeställningarna fick varsin egen färg för att underlätta 

analysarbetet. Därefter utgick vi från dessa färgmarkeringar vid bearbetningen av varje 

enskild self report. Genom att färgmarkera ord och meningar utifrån frågeställningarna 

skapades våra koder. Därmed ligger frågeställningarna till grund för de två kärnkategorier 

som berör dels språkutveckling, dels förskollärares erfarenheter och upplevelser av att arbeta 

med bildsamtal i ett språkutvecklande syfte.  

  



 

- 20 - 

 

6 RESULTAT 
I kapitlet som följer redovisas resultatet från undersökningens self report, som förskollärare i 

två olika verksamheter besvarat. I vår studie önskade vi få en insikt i förskollärares 

erfarenheter och upplevelser av samtal kring bilder i bilderböcker, och dess betydelse och 

möjligheter för barns tidiga språkutveckling. Undersökningens två frågeställningar ligger till 

grund för de två kärnkategorierna som analysarbetet utgick från: 

1. Förskollärares upplevelser av hur bildsamtal kan bidra till barns tidiga 

språkutveckling. 

2. Hur förskollärare på olika sätt medvetet använder sig av bilder i bilderböcker i ett 

språkutvecklande syfte. 

 

Vi valde att redovisa varje enskild respondents svar utifrån de två kärnkategorierna för att 

kunna upptäcka eventuella likheter och skillnader mellan de två verksamheterna.  

Förskollärarna benämndes med en siffra. Förskolorna benämndes med en bokstav.  

6.1 Förskollärare 1 i verksamhet A 

Kärnkategori 1: Hur förskollärare 1 upplever att bildsamtal kan bidra till barns tidiga 

språkutveckling. 

Förskollärare 1 beskriver hur små barn under läsning kan möta och upptäcka nya begrepp. I 

mötet kan barn utforska bokens innebörd och därmed utveckla språket. Förskollärare 1 

beskriver Vygostkijs teori kring utvecklingszonerna i barns utveckling av språket. För att 

hjälpa barn att komma vidare till sin nästa zon i språkutvecklingen menar förskollärare 1 att 

valet av litteratur både bör utmana och stimulera.  

Vikten av att uppmuntra för att barnen ska komma vidare i sin språkutveckling, att välja ut 

litteratur som utmanar och stimulerar, ett steg till nästa zon… 

Kärnkategori 2: Hur förskollärare 1 på olika sätt medvetet använder sig av bilder i 

bilderböcker i ett språkutvecklande syfte. 

Förskollärare 1 beskriver att de didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför ständigt finns 

närvarande inom avdelningens pedagogiska förhållningssätt. Det finns en lyhördhet för vilka 

böcker barnen visar intresse för och vad de väljer att fokusera på i en bok. Återkommande 

samtal och reflektion kring bilder får stort utrymme och barn ges möjlighet att på så vis 

upptäcka nya detaljer i bilderna. Det ger även barn möjlighet att koppla handlingen till sin 

egen livsvärld. Utifrån de reflekterande samtalen blir barnen delaktiga i att arbeta fram 

innehållet i teman utifrån utvald litteratur. Barnen erbjuds upprepade möten med varierad 

litteratur och får möjlighet att återberätta innehållet.  

I utforskandet av litteraturen uppmuntras barnens intresse av en medupptäckande pedagog. 

Förskollärare 1 menar att en vuxen kan bidra till att stimulera språkutvecklingen genom att 

ställa öppna frågor kring handlingen och sätta ord på vad som sker. De öppna frågorna ger 

barnen utrymme till fria reflektioner. 
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Förskollärare 1 beskriver sin roll som aktiv, lyhörd och närvarande pedagog som försöker 

sträva efter att inta barnens perspektiv. Förhållningssättet kan uppmuntra barns intresse för 

litteratur.  

Det är viktigt att ta på sig ”barnglasögonen” och försöka se ur barnens perspektiv. Att vara 

närvarande, lyhörd och aktiv som pedagog. Ta vara på barns intresse för litteratur är så 

betydelsefullt. 

Förskollärare 1 anser att det pedagogiska förhållningssättet är av stor vikt för barns utveckling 

inom flera områden.  

6.2 Förskollärare 2 i verksamhet A 

Kärnkategori 1: Hur förskollärare 2 upplever att bildsamtal kan bidra till barns tidiga 

språkutveckling. 

Förskollärare 2 beskriver sin möjlighet att vara med och bidra till barns språkutveckling 

genom att välja böcker som utmanar och utvecklar barnen utifrån den utvecklingsnivå de 

befinner sig på. Rim och ramsor kan erbjuda barnen möjlighet att uppleva språket på ett 

varierande sätt. 

Kärnkategori 2: Hur förskollärare 2 på olika sätt medvetet använder sig av bilder i 

bilderböcker i ett språkutvecklande syfte. 

Förskollärare 2 beskriver hur bilder i böcker kan visas för barnen i syfte att låta dem beskriva 

handlingen under läsningens gång. Ytterligare ett medvetet arbetssätt är att låta barnen vid 

upprepade tillfällen möta en och samma bok och dess unika språk. 

Förskollärare 2 anser att förskollärare kan bidra till barns språkutveckling genom att ge 

barnen utrymme att koppla upplevelsen av en bok till sin egen livsvärld, och som vuxen vara 

flexibel inför hur barnen vill närma sig och använda boken:  

Att läsa en bok och bryta av i fall barnen tar upp egna erfarenheter utifrån texten. Följa deras 

entusiasm och vara flexibel, dv s inte som pedagog vara så fast i att läsa färdigt boken. 

För att skapa givande samtal kring bokens innehåll kan förskolläraren ställa nyfikna frågor. 

För de yngsta barnen kan förskolan välja böcker där barnen får möjlighet att träna på olika 

språkljud genom artikulation. Även förskollärare 2 lyfter fram tidsbrist och allt för stora 

barngrupper som en försvårande faktor för att genomföra bilderbokssamtal tillsammans med 

barnen. 

6.3 Förskollärare 3 i verksamhet A 

Kärnkategori 1: Hur förskollärare 3 upplever att bildsamtal kan bidra till barns tidiga 

språkutveckling. 

Förskollärare 3 beskriver att pekboken är ett intressant medel att använda för att utveckla 

barns ordförråd.  
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Förskollärare 3 lyfter fram vikten av att inte bara läsa en text utan även stanna upp vid bokens 

bilder och samtala kring dem:  

Att bara läsa texten i en bok utan att prata om bilderna är ju inte alls lika utvecklande för 

barnen som att ha en dialog runt bilden.  

Kärnkategori 2: Hur förskollärare 3 på olika sätt medvetet använder sig av bilder i 

bilderböcker i ett språkutvecklande syfte. 

Barnet kan utveckla en förståelse för och kanske ser sambandet mellan exempelvis bilden på 

framsidan och bokens handling. För att få barn att se samband mellan bild och bokens 

innehåll används Läsfixarna, där ett arbete påbörjats med en karaktär som kallas Spågumman. 

Läsfixarnas olika figurer hjälper barn att få förståelse för böckers innehåll. Förskollärare 3 

menar att barns tidiga språkutveckling är ett mycket viktigt område men antyder att det finns 

svårigheter att hitta tid och lugn för att skapa givande dialoger mellan förskollärare och barn. 

Förskollärare 3 för fram tankar om att barngruppen behöver delas in i smågrupper, gärna två 

till tre barn, för att lättare kunna skapa möjligheter för språkutvecklande samtal. 

6.4 Förskollärare 4 i verksamhet A  

Kärnkategori 1: Hur förskollärare 4 upplever att bildsamtal kan bidra till barns tidiga 

språkutveckling. 

För att arbeta med barns tidiga språkutveckling kan litteratur som inbjuder till interaktion 

väljas, eftersom det gör barnen delaktiga och ger dem möjlighet att påverka berättandet. 

Genom att arbeta med bilderböcker i ett tematiskt arbete blir barnens tankar vägledande i 

processen. En process som kan bli ett redskap i utforskande och lärande. 

Kärnkategori 2: Hur förskollärare 4 på olika sätt medvetet använder sig av bilder i 

bilderböcker i ett språkutvecklande syfte. 

Förskollärare 4 beskriver hur avdelningen arbetar med olika läsförståelsestrategier. De kan 

utgöra ett verktyg för samtal, kommunikation och språk i barngruppen. I dessa 

språkutvecklande aktiviteter används olika karaktärer för att bearbeta bild och text. 

Karaktärerna kan skapa möten med rim och ramsor, uppmuntra till reflektion kring böcker 

och dess innehåll samt ge barn möjlighet att få öva sin förmåga att skapa inre bilder utifrån 

innehållet i boken. För att barnen ska kunna leva sig in i berättelsen kan de uppmuntras att 

använda sina sinnen. Genom att ställa öppna frågor utmanas barn att ge uttryck för sina inre 

tankar och därmed kommunicera sina erfarenheter, upplevelser och idéer så att andra kan ta 

del av dem.  

Förskollärare 4 lyfter fram att i sin roll som medupptäckande och aktivt lyssnande pedagog 

kan förhållningssättet påverka barns lust till berättande och språk. 

Jag tror på att man som medupptäckande pedagog, via öppna frågeställningar, kan fråga 

barnet/barnen utifrån sig själv, för att väcka känslan av nyfikenhet, intresse och vilja att erövra 

kunskap och utforska inom berättande och språk. 
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Ytterligare en aspekt som kan påverka barnens lust till berättande och språk är att vara en 

närvarande pedagog som befinner sig ”här och nu” med barnen. 

Film och drama kan användas för att bearbeta bilder i litteratur. Genom att tillsammans möta 

bilder på olika sätt får barnen en chans att bearbeta bilden och därmed en möjlighet att 

utvidga förståelsen av den. 

Främst fick barnen utlopp för sin fantasi, kreativitet och återberättande, i en helhet, 

tillsammans, inom ett sociokulturellt perspektiv och en ny erfarenhet i grupp gestaltades.   

6.5 Förskollärare 5 i verksamhet B 

Kärnkategori 1: Hur förskollärare 5 upplever att bildsamtal kan bidra till barns tidiga 

språkutveckling. 

Förskollärare 5 beskriver att barnen kan öka sitt ordförråd genom att samtala om bilder och 

dess innehåll och därefter relatera dem till sin egen verklighet. I samtalet kan det skapas en 

dialog där barnen ger uttryck för vad de ser i bilder. 

Små barns hjärnor är som svampar som absorberar allting de ser och upplever. 

Kärnkategori 2: Hur förskollärare 5 på olika sätt medvetet använder sig av bilder i 

bilderböcker i ett språkutvecklande syfte. 

Vid bilderboksläsning får barnen möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter och i 

samtalet bli bekräftade i vad de upptäcker i bilden av förskolläraren.  

Vidare beskriver förskollärare 5 att barnen ges möjlighet att öva på turtagning och övar upp 

sin koncentrationsförmåga genom att lyssna på andra barns tankar och åsikter. De får även 

möjlighet att lyssna på de vuxna när de läser böcker. 

6.6 Förskollärare 6 och 7 i verksamhet B 

Förskollärare 6 och förskollärare 7 på avdelning B valde att besvara frågorna i self reporten 

gemensamt. Därför redovisas deras gemensamma svar som ett svar. 

Kärnkategori 1: Hur förskollärare 6 och 7 upplever att bildsamtal kan bidra till barns tidiga 

språkutveckling. 

I samtal kring bilder ges barnen möjlighet att berätta om sina egna upplevelser och i samband 

med dessa kan förskolläraren ge barnen nya begrepp. Det kan i sin tur påverka barnens 

språkutveckling. Beroende på det bilderna uttrycker och innehåller skapar de olika 

samtalsämnen som påverkar språkutvecklingen. Känslor är ett exempel på ett samtalsämne 

som kan utgöra innehållet i en bild. 

Kärnkategori 2: Hur förskollärare 6 och 7 på olika sätt medvetet använder sig av bilder i 

bilderböcker i ett språkutvecklande syfte. 

Förskollärarna 6 och 7 är positivt inställda till att arbeta språkutvecklande kring bilderböcker i 

förskolan, och har goda erfarenheter av detta arbete. I arbetet kring bilder kan en förskollärare 
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skapa möjligheter för barnen att berätta om egna erfarenheter och upplevelser. De kan även ta 

del av andras erfarenheter och upplevelser, och därmed lär sig barnen hur ett samtal kan gå 

till. 

Förskollärarna 6 och 7 beskriver att de ofta utgår från bilder i bilderbokssamtal. 

Eftersom vi arbetar med små barn hamnar fokus automatiskt i bilderna och samtalet om dem. 

6.7 Förskollärare 8 i verksamhet B 

Förskollärare 8 på avdelning B valde att inte besvara frågorna i self reporten och räknas 

därmed som ett externt bortfall.  

6.8 Sammanfattning av resultatet 

Analysen av respondenternas svar har resulterat i att det framkommit ett antal återkommande 

nyckelord och begrepp, vilka kommer utgöra grunden för diskussionen.  

 

Första delen i resultatdiskussionen behandlar kärnkategori 1, där förskollärare lyfter följande: 

interaktion, öppna frågeställningar, utvecklingszonerna samt tematiskt arbete.  

 

Den andra delen i resultatdiskussionen belyser kärnkategori 2 där förskollärarna beskriver: 

bilderboksläsning som metod, samtal och kommunikation, barns erfarenheter och upplevelser, 

återkommande litteratur, medupptäckande och närvarande pedagog, tidsaspekt, gruppstorlek, 

turtagning samt koncentration.  
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7 DISKUSSION 
Diskussionen innefattar resultatdiskussion, metoddiskussion samt didaktiska konsekvenser 

och slutsatser. I resultatdiskussionen relateras det analyserade resultatet till den 

sociokulturella teorin samt till aktuell forskning inom området, vilken beskrivs i 

bakgrundsdelen. Resultatdiskussionen presenteras utifrån undersökningens syfte. Vi lyfter 

även fram eventuella likheter och skillnader mellan två verksamheter vad det gäller 

förskollärares språkutvecklande arbete med bilder i bilderböcker mellan de två 

verksamheterna som ingår i undersökning. I metoddiskussionen diskuteras den valda metoden 

i förhållande till undersökningens frågeställningar och syfte. Didaktiska konsekvenser och 

slutsatser tar upp undersökningens betydelse för arbetet i förskolan, och hur det kan bidra till 

en förändrad eller vidgad syn på bilderbokssamtalets roll för barns tidiga språkutveckling.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Förskollärares upplevelser och erfarenheter av bildsamtalets betydelser 
och möjligheter för barns tidiga språkutveckling 

Resultatet av vår studie visar att samtliga respondenter som valt att delta i undersökningen 

betonar vikten av interaktion i samband med bildsamtal och dess betydelse för barns tidiga 

språkutveckling. Förskollärarna lyfter fram olika aspekter av interaktionen och vad den kan 

bidra till. Några av dem belyser hur betydelsefullt det är att som pedagog vara aktiv, 

närvarande och lyhörd. Andra förskollärare i undersökningen beskriver hur interaktionen kan 

innehålla öppna frågeställningar för att ge barn utrymme till fria reflektioner. De menar att det 

gemensamma bildsamtalet skapar tillfällen för vuxna att sätta ord på vad som sker och bidra 

till att barn erövrar nya begrepp. Förskollärarna beskriver att det inte bara är texten som är 

betydelsefull och som ger underlag för samtal, det är även viktigt att stanna upp och samtala 

kring bilder och dess innehåll. Vidare beskriver de att interaktion kan bidra till barns tidiga 

språkutveckling genom att de blir delaktiga i berättandet och kan ge uttryck för vad de 

upplever i en bild. Det kan ge barn tillfälle att berätta om sina upplevelser för sin omgivning. 

Även i dialogen mellan vuxna och barn uppstår det olika samtalsämnen utifrån bildernas 

innehåll och uttryck, vilket därmed kan ge barn möjlighet att utveckla och utöka sitt 

ordförråd.  

Den interaktion förskollärarna beskriver bekräftas av Wedin (2011, ss. 38-39). Författaren 

lyfter fram Lev Vygotskijs sociokulturella teorier vilka betonar betydelsen av sociala 

sammanhang för barns språkutveckling. Utveckling av barns språk påverkas och stimuleras i 

interaktionen med andra barn och vuxna i omgivningen. Svensson (2009, s. 151) betonar att 

ett boksamtal med efterföljande dialog påverkar språkutvecklingen mer än om dialogen kring 

texten uteblir. Svensson (2009, ss. 35-37) lyfter även fram samspelets betydelse för att 

erbjuda barn många och varierande upplevelser som ger dem stimulans och utmaning. På så 

vis påverkas den språkliga såväl som den kognitiva utvecklingen. Enligt Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 10) får barn möjlighet att utveckla sitt språk genom att 

argumentera, berätta och kommunicera i samspelet med andra, vilket ingår i ett av förskolans 

strävansmål. Vi ser betydelsen av att barn ingår i ett socialt sammanhang där det sker ett 

samspel för att uppmuntra och ta tillvara på barns intresse för språket, vilket i sin tur kan bidra 
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till barns tidiga språkutveckling. Eftersom vårt resultat visar att samtliga respondenter lyfter 

interaktionens betydelse för barns tidiga språkutveckling, bör det finnas förutsättningar för 

barnen i de aktuella verksamheterna att ingå i språkutvecklande sammanhang.  

Två respondenter belyser bilderbokens möjligheter. De menar att bilderboken kan användas 

som utgångspunkt i ett tematiskt arbete, som utgår från barns tankar. Bilderboken ligger 

därmed till grund för en process som blir ett redskap för utforskande och lärande. Vidare 

beskrivs att i mötet med rim och ramsor kan barn få uppleva språkets nyanser. Andra 

erfarenheter förskollärarna beskriver är att barn i mötet med litteratur får möjlighet att erövra 

nya begrepp och utforska dess innebörd. Respondenterna förklarar att valet av barnböcker bör 

utmana och stimulera för att hjälpa barn att uppnå nästa zon i språkutvecklingen. Det 

respondenterna beskriver överensstämmer med Edwards (2008, ss. 132-138) 

rekommendationer att förskolan ska erbjuda en mångfald av barnböcker, exempelvis rim och 

ramsor. Ytterligare ett sätt att erbjuda en mångfald av barnlitteratur är att använda ett tema 

som utgångspunkt för valet. Tematiskt arbete kan utgå från såväl klassiker som nyare 

litteratur, och därmed bidra till att ge barn en bredare referensram. Barn kan på så sätt 

utmanas och stimuleras såväl språkligt som litterärt.  

Lindö (2009, ss. 223-226) beskriver att olika litterära genrer kan vara utgångspunkt för samtal 

och därmed betydelsefulla för utvecklingen av tal, begrepp och språk. Sätt att möta varierande 

litterära genrer kan vara genom högläsning samt berättande. Barns möte med en mångfald av 

barnlitteratur redan i förskolan skapar en grund för språket, vilket i förlängningen bidrar till 

ökad läsförståelse, skriftspråksutveckling, utveckling av analytiskt tänkande och 

argumentationsförmåga. Wedin (2011, ss. 38-39) lyfter fram Vygotskijs teori kring barns 

språkutveckling och dess utvecklingsnivåer. Denna teori innebär att barnet bör möta språket i 

interaktion med andra barn eller vuxna som har en språklig nivå strax över den 

utvecklingszon barnet själv befinner sig i. Då kan barnet få stöd för att komma vidare till 

nästa nivå genom stimulans och stöttning. Vi har i vår undersökning kunnat utläsa att 

verksamheterna erbjuder barn olika genrer inom barnlitteraturen, vilka kan bli utgångspunkt 

för tematiskt arbete. För oss blir det tydligt att ett rikt och varierat utbud av barnlitteratur i 

förskolan får betydelse för barns språkutveckling, läsförståelse och skriftspråksutveckling. De 

kan då exempelvis få erfarenhet av ett varierat språk och bildspråk, olika uttryckssätt och 

språkstilar. Vi ser som blivande förskollärare vikten av att vara stöttande, närvarande och 

uppmuntrande vuxna i barns språkliga utveckling. Det kan handla om att väcka intresse för 

böcker, erbjuda ett rikt och varierat utbud av litteratur som utmanar och stimulerar barnen.  

7.1.2 Förskollärarnas arbetssätt samt likheter och skillnader i verksamheterna 

Som en del av vårt syfte har vi undersökt om förskollärare i två olika verksamheter medvetet 

använder sig av bilder i bilderböcker i ett språkutvecklande syfte, och i så fall hur. Vi har även 

valt att se om det fanns likheter och skillnader i de båda verksamheterna som ingick i 

undersökningen. 

  

Samtliga respondenter i verksamhet A använder sig medvetet av bilder i bilderböcker som 

utgångspunkt för samtal och kommunikation. Tre av respondenterna lyfter vikten av att 

använda sig av frågor i bildsamtal. De lyfter tre olika slags frågor, såsom nyfikna frågor, 
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öppna frågor samt de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Lindö (2009, ss. 242-245) 

beskriver vikten av att förskolans personal uppmuntrar barns nyfikenhet genom att ställa 

inspirerande och öppna frågor i ett boksamtal. Personalen i förskolan kan i boksamtal utgå 

från samt ta tillvara på barns nyfikenhet. Ett strävansmål i Läroplan för förskolan (Lpfö 98 

rev. 2010, s. 10) är att förskolläraren tar tillvara och utvecklar barns intresse för bilder och 

texter och att använda dem som underlag för olika samtal. Även Chambers (2014, ss. 219-

226) lyfter fram öppna frågor som en metod för att samtala om bokens innehåll, vilket kan ge 

barnen en förståelse för texten. Den metod som Chambers konstruerat utgår från fyra 

grundfrågor som hjälp för att upptäcka mönster och därmed kunna tolka och förstå texten. 

Lindö (2009, ss. 242-245) menar att lässtrategier kan användas som ett arbetssätt för att 

utveckla barns förmåga att lyssna, förstå texters innebörd samt reflektera. Metoden kan börja 

användas redan i tidig ålder och innefattar bland annat att ställa frågor kring berättelsen och 

koppla till egna upplevelser. Vi ser att de kunskaper en förskollärare har med sig i sin 

yrkesroll kring hur ett bild- och boksamtal kan användas i syfte att utveckla barns språk 

påverkar samtalets utformning. Utifrån våra tidigare erfarenheter från förskolan har vi sett 

betydelsen av hur engagerade, närvarande och intresserade förskollärare kan skapa samtal 

utifrån öppna frågor. Därmed kan förskollärare väcka barns intresse för litteratur, dess 

innehåll och kommunikationens möjligheter. 

Vidare beskriver förskollärare 1 samt 2, som redovisats i resultatdelen, hur de kan ge barn 

möjlighet att koppla bilder och dess berättelser till egna erfarenheter och upplevelser. 

Svensson (2009, ss. 150-151) belyser hur betydelsefullt det är att läsaren ställer frågor kring 

texten med anknytning till barns erfarenheter och livsvärld. Barn kan då lättare förstå texten 

och göra den till sin egen. En förskollärare menar att en möjlighet för barn att få förståelse för 

sambandet mellan en bild och bokens innehåll kan vara att samtala kring bokens framsida.  

Lindö (2009, ss. 242-245) menar att ett boksamtal kan starta i barns tankar och idéer kring 

bokens framsida, titeln eller huvudpersonerna i berättelsen. Dessa samtal kan hjälpa barn att 

få ledtrådar kring vad boken handlar om. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, ss. 96-97) 

menar att om barn får lyfta sina tankar om bokens framsida kan det därmed skapas 

engagemang och förväntningar kring boken och dess innehåll. I samtalet om bokens framsida 

får barn chans att delge varandra sina olika tankar, erfarenheter, åsikter och upplevelser. 

Författarna menar att detta kan medföra att barn får nya kunskaper om andra människor och 

sin omvärld. Vi har upplevt att bilden ger en naturlig möjlighet att koppla den till sina egna 

erfarenheter och upplevelser, vilket skapar möjligheter till varierande och skiftande samtal. 

Vår erfarenhet är att bokens framsida kan vara anledningen till barns val av bok. Det intresse 

barn visar för en speciell bok kan förskolläraren använda i syfte att göra dem delaktiga.  

Två respondenter inom verksamhet A lyfter fram betydelsen av att möta en och samma bok 

vid upprepade tillfällen. Då kan barn bli bekanta med dess unika språk och ges möjlighet att 

återberätta innehållet. Rhedin (2004, ss. 55-57) menar att barns möjligheter till att möta en 

och samma bok vid återkommande tillfällen kan bidra till att barnet känner igen sig i bokens 

bilder. Vi har upplevt att barn gärna återkommer till samma bok många gånger vilket 

förskolläraren kan uppmuntra, men de kan även uppmärksamma och erbjuda ytterligare 

litteratur. Syftet med det är att barnet ska få ta del av olika litterära genrer och vidga sina vyer. 
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Två förskollärare belyser det pedagogiska förhållningssättet. Den ena förskolläraren beskriver 

betydelsen av sin roll som medupptäckande och aktivt lyssnande pedagog. Respondenten 

menar att en närvarande förskollärare som befinner sig i nuet kan bidra till barns lust att 

berätta. Den andra beskriver sin lyhördhet för vilka böcker barn visar intresse för och vad i 

innehållet de fokuserar på. Det kan även handla om att vara lyhörd för barns initiativ vid 

läsningen och att försöka se utifrån barns perspektiv.  Lindö (2009, ss. 242-245) beskriver att 

boksamtalet kan bidra till en dialog som utmanar barn i deras tankar och föreställningar. 

Edwards (2008, ss. 134-137) beskriver att pedagogers engagemang och inlevelse påverkar 

barns tankesätt, perspektiv samt förståelse och uppfattning om sin omvärld. Edwards (2008, 

ss. 15-20) lyfter även fram betydelsen av pedagogers medvetenhet av att använda 

barnlitteratur som en naturlig del i förskolans vardag. Författaren beskriver att barnet i denna 

vardag kan möta litteratur och få möjlighet att ingå i sammanhang där pedagogerna läser och 

samtalar kring böcker. Författaren lyfter fram att förskolan är betydelsefull för barns bok- och 

läsvana samt tidiga språkutveckling.  

 

Rhedin (2013, s. 180) beskriver att förskolan har som ambition att läsa för barnen, men att det 

inte är en realitet. Det överensstämmer med vad Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s. 10) 

framhåller. Författarna lyfter fram paradoxen att pedagogers trots sin medvetenhet om 

litteraturens betydelse för barn ändå inte använder den i tillräcklig omfattning. Respondent 2 

och 3 i resultatdelen beskriver tiden som en försvårande faktor som påverkar möjligheten att 

kunna genomföra bilderbokssamtal. Svensson (2009, ss. 145-146) betonar förskolans 

betydelse i arbetet med att stimulera samt stödja barns tidiga språkutveckling. Författaren 

menar att barnlitteratur är ett viktigt verktyg för att stimulera barns tal- och skriftspråk. 

Respondenterna anser att alltför stora barngrupper är ytterligare en faktor som begränsar 

möjligheten till språkutvecklande samtal. En förbättringsmöjlighet som en av respondenterna 

lyfter fram är att dela in barngruppen i mindre grupper. Trots kunskap och medvetenhet om 

bokens betydelse för barns språkutveckling har vi utifrån egna arbetslivserfarenheter inom 

förskolan kunnat se att boksamtal har en liten plats i en del verksamheter. Vi har upplevt att 

läsning av böcker får större utrymme än samtalet kring dem. Förskollärares intresse för 

språkutvecklande aktiviteter i form av boksamtal kanske kan påverka hur stort utrymme 

litteraturen ges i verksamheten. Vi har upplevt att barns språkutveckling ofta stimuleras 

genom andra aktiviteter som då tar litteraturens plats. 

 

Samtliga respondenter i verksamhet B anser att bilderboksläsning kan vara en metod för att ge 

barn möjligheter att berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser. Förskollärarna 

erbjuder medvetet barn utrymme att själva berätta samt uppmuntrar dem att ta del av andra 

barns berättelser, tankar och åsikter. Det medför att barn får erfarenhet av och därmed kan lära 

sig hur ett samtal fungerar. Edwards (2008, ss. 104-113) lyfter fram betydelsen av att barn får 

samtala och bearbeta sina upplevelser av en bild. Samtalen kring boken kan utgå från bilden, 

vilken kan innehålla och förmedla olika känslor, stämningar och miljöer. Barns möjligheter 

att beskriva sin egna erfarenheter och upplevelser med bilden som utgångspunkt tror vi 

innebär att barn även får ta del av andras berättelser om det sker i sociala sammanhang. 

Bilderboksläsning sammankopplat med samtal kan utgöra ett sådant sammanhang i förskolan. 



 

- 29 - 

 

I verksamhet B anser en av förskollärarna att det pedagogiska arbetssättet kring 

bilderboksläsningen kan bidra till att ge barn möjlighet att i samspel med andra utveckla och 

få erfarenhet av turtagning. Förskolläraren anser det vara av vikt att bekräfta barns 

upplevelser och upptäckter i bokens bilder. Serafini (2014, ss. 24-26) lyfter fram hur 

bilderbokssamtal kan påverka barns språkutveckling då visualiseringsförmåga och fantasi 

stimuleras. Barn kan tolka och förstå bilder innan de kan läsa och förstå ord. Det är viktigt att 

barn får möta enkla bilderböcker tidigt för att därefter gå över till mer avancerad litteratur.  

En förskollärare upplever att bilderboksläsningen skapar tillfällen för barnet att lyssna till 

vuxna som läser. Rhedin (2013, ss. 182-183) menar att högläsning medför att barn får uppleva 

vuxnas närhet och ett lugn. Barns möte med litteratur tillsammans med vuxna kan även ses 

som en investering då de kan ge dem erfarenheter och minnen för livet. Författaren menar att 

barns lust att möta och upptäcka litteratur påverkas av vuxnas förhållningssätt och därmed 

deras språkutveckling. Respondenten menar även att om barn ges utrymme att lyssna till 

läsande vuxna samt ta del av andra barns tankar och berättande kan deras 

koncentrationsförmåga stimuleras och tränas. Svensson (2009, ss. 145-146) poängterar att 

berättartekniken är viktig för de minsta barnen som lyssnar på en text eftersom det kan bidra 

till ökad koncentration.  

Ytterligare ett arbetssätt är att utgå från barns reflektioner i möte och samtal kring bilders 

innehåll. Vi har erfarenhet av hur barn redan i tidig ålder kan visa stort intresse för litteratur 

som bilderböcker och hur vi som vuxna genom vårt sätt att berätta kan stimulera det intresset 

än mer. Förskollärare kan genom sitt sätt att förhålla sig till litteratur och berättande utgöra en 

god förebild och bidra till att skapa en stämningsfull, lustfylld och trygg miljö i förskolan. I en 

trygg miljö med lyhörda vuxna kan barn ges utrymme och få möjlighet att ge uttryck för sina 

uppfattningar och känslor i ett samtal. Samtalen kan ha sin utgångspunkt i en bilderbok men 

kan ta oväntade riktningar och leda till att beröra helt andra områden. Vi tror att det kan 

uppnås genom engagemang, inlevelseförmåga samt nyfikenhet genom att ställa frågor till 

barnen för att nå deras tankar, erfarenheter och upplevelser. Vi ser att förskollärarens 

förhållningssätt är betydelsefull för barns förståelse för allas lika värde och acceptans för allas 

olika åsikter. Vi ser det också som viktigt för att barn ska våga och känna sig trygga att öppna 

sig och delge sina tankar inför andra. Vi anser att förskolan är en plats där barns intresse för 

litteratur kan uppmuntras och stimuleras. 

I resultatet av vår analys upptäckte vi likheter mellan de båda verksamheterna där samtliga 

respondenter är medvetna om att bilderbokens bilder kan vara utgångspunkt för samtal och 

kommunikation. Inom båda verksamheterna förekommer liknande arbetssätt i 

språkutvecklande syfte utifrån bilderböcker. I verksamheterna ställs det olika sorters frågor 

för att nå barns upplevelser och erfarenheter kopplade till bilder i ett bildsamtal. Vi kan se hur 

det pedagogiska förhållningssättet lyser igenom i arbetssättet inom båda verksamheter. Det 

kan uttryckas genom att barn bekräftas i sina upptäckter och upplevelser av bilder. Det kan 

även komma till uttryck i förskollärarnas närvaro och lyhördhet. Det framkommer att 

förskollärarna i de båda verksamheterna använder bilderboken medvetet i ett 

språkutvecklande syfte. 
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Skillnader vi upptäckt är att det endast i den ena verksamheten lyfts fram vilken betydelse det 

har att låta barn komma i kontakt med en och samma bok vid upprepade tillfällen för att 

fördjupa sig i den, återberätta den och upptäcka just den bokens unika språk. Det är endast i 

den andra verksamheten koncentration uttrycks som ett utvecklingsområde, där 

bilderbokssamtal kan användas som medel.  

7.2 Metoddiskussion 

För vår undersökning, som är kvalitativ, hade det funnits flera sätt att samla in data. 

Alternativen var self report, intervju och observation. Under utbildningens gång har vi fått 

möjlighet att prova olika metoder och tillvägagångssätt för att genomföra en undersökning. 

Vårt val av metod blev self report då vi vägt för och nackdelar med andra metoder i 

förhållande till undersökningens syfte. Intervju som metod för vår undersökning hade kunnat 

medföra en risk då respondenterna kan uppleva tidspress under den muntliga 

intervjusituationen. Det kan medföra att respondenterna känner sig begränsade på grund av 

tiden eller eventuella avbrott orsakade av den som intervjuar och att svaren därmed inte blir 

tillräckligt uttömmande. De fördelar med self report vi tagit del av i vetenskaplig litteratur är 

att metoden erbjuder respondenten gott om tid att svara, och därmed utrymme till reflektion 

och formulering. Då vi presenterade metoden för samtliga respondenter fick vi positiva 

reaktioner, där några även poängterade det positiva i att de var fria att välja en läglig tidpunkt 

att svara på self reporten. Vi tror att respondenterna därmed ställde sig positiva till att delta i 

undersökningen då de inte i samma utsträckning behövde anpassa sig till en utsatt tid som 

under en intervju, bortsett från inlämningsdatum för self reporten. Ytterligare en fördel med 

metoden vi valt är att vi utifrån den ena frågeställningen velat upptäcka eventuella likheter 

och skillnader mellan verksamheterna som deltar i undersökningen, och då ansåg vi self 

report kunna bidra till att ge oss en tydlig överblick av datamaterialet.  

 

Då vi formulerade self reporten utgick vi från syftets frågeställningar. Utifrån dem skapades 

två breda frågeställningar som gav respondenterna utrymme att berätta fritt men inom givna 

ramar. För att områdets fokus skulle bibehållas hos respondenterna valde vi att begränsa 

svarsutrymmet till två dataskrivna A4-sidor. Efter att vi tagit del av respondenternas svar kan 

vi konstatera att omfattningen av det insamlade datamaterialet skiftat stort. En nackdel är att 

vi inte kunnat ställa följdfrågor för att få mer uttömmande svar. I efterhand tror vi att vi inte 

bara skulle ha angivit en övre gräns i omfång utan även ett minimum. Ett sätt för oss att få ett 

rikare datamaterial hade varit att komplettera med muntliga intervjuer i efterhand. Vi valde 

dock att enbart utgå från self report som metod eftersom vi trots detta har kunnat få fram ett 

tillräckligt stort material att grunda vårt resultat på. Om samtliga respondenter svarat mer 

omfattande hade vi kanske fått ta del av fler upplevelser och erfarenheter kring bildsamtalets 

betydelse för barns tidiga språkutveckling. Det hade eventuellt medfört att vi upptäckt ännu 

fler likheter och skillnader i förskollärarna medvetna arbetssätt.  

 

Vi valde att ge respondenterna en veckas svarstid, vilket vi ansåg vara tillräckligt. Det 

inlämningsdatum vi angav bestämdes utifrån vår tidsplan för undersökningen och den tid vi 

ansåg att respondenterna behövde för att besvara self reporten. Då veckan gått hade vi inte 

tagit del av alla resultat, vilket medförde att vi fick kontakta respondenterna och 
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uppmärksamma dem på att vi ännu inte mottagit deras svar. Vi tror inte att en längre svarstid 

hade påverkat mängden insamlade svar inom det utsatta datumet. Möjligtvis hade vi ännu 

tydligare kunnat belysa vikten av att erhålla deras svar inom utsatt datum. Samtliga 

respondenter bortsett från en valde att besvara self reporten. Vi tror att det stora deltagandet 

beror på den personliga kontakt vi haft med samtliga tilltänkta respondenter samt 

förskolechefer inom respektive verksamhet. Vi tror också att omfattningen av self reportens 

två frågeställningar och att begränsningen av skrivutrymmet legat på en rimlig nivå har 

medfört att vi haft ett lågt bortfall. I undersökningen förekom dock ett externt bortfall, då en 

respondent valde att inte delta i studien, vilket vi tog hänsyn till. De forskningsetiska 

principerna, som beskrivs i metodkapitlet, redogör för informationskravet och 

samtyckeskravet där ett deltagande i en undersökning är frivilligt. Vi kontaktade inte en ny 

respondent trots det externa bortfallet, då bortfall är en naturlig del i ett undersökningsarbete. 

Eftersom det inte finns fler förskollärare på den aktuella avdelningen hade vi varit tvungna att 

vända oss till ytterligare en förskola. Vi hade då inte kunnat se likheter och skillnader mellan 

verksamhet A och B, och undersökningen hade då behövt anpassas och förändras.  

7.3 Didaktiska konsekvenser och slutsatser 

Bildsamtalets betydelse för barns tidiga språkutveckling påverkas av förskollärares medvetna 

arbetssätt kring bilder i bilderböcker. Vår undersökning har visat på en medvetenhet kring 

bildsamtalets betydelse hos samtliga respondenter. Undersökningen, kopplad till aktuell 

forskning, visar på vikten av förskollärares kunskap och medvetna arbetssätt. Det blir viktigt 

och betydelsefullt för att kunna erbjuda barn språkstimulerande och utmanande aktiviteter i 

samband med bildsamtalet i ett socialt sammanhang. Vi har även sett likheter och skillnader i 

hur förskollärarna arbetar med bilder i bildsamtal inom de olika verksamheterna som deltog i 

vår undersökning.  

En förutsättning för att gynna barns tidiga språkutveckling är att förskolan erbjuder en miljö 

med engagerade och intresserade förskollärare som uppmuntrar till litterära sammanhang med 

boksamtal. Förskollärare kan se möjligheterna med att ta både spontana och planerade 

tillfällen i akt för att låta barn möta böcker. Dessa tillfällen kan en medveten förskollärare 

forma till en språkstimulerande aktivitet genom att skapa samtal, dialog och reflektioner med 

hjälp av öppna frågor, intresse, engagemang och nyfikenhet. Val av böcker, olika genrer och 

ett rikt utbud av bilderböcker är exempel på vad som kan erbjuda barn möjligheter att 

upptäcka och få förståelse för bilder i bilderböcker. Då barns möjlighet att ta del av litteratur i 

hemmen minskar anser vi att förskolan har ett ansvar att erbjuda en litterär miljö, och det är 

förskollärarens roll att forma den till en språkutvecklande miljö. Vår förhoppning är att bilder 

i bilderböcker får utgöra ett större fokus i framtida forskning då det har betydelse för barns 

tidiga språkutveckling. Vi har upplevt att bilder som medel för bildsamtal är ett outforskat 

ämne, i förhållande till den betydelse de har för barns språkutveckling.  
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8 TACK 

Avslutningsvis vill vi tacka de förskollärare som deltagit i vår undersökning. Vi är tacksamma 

över att ni visat ert engagemang och tagit er tid att beskriva era personliga erfarenheter och 

upplevelser. De har bidragit till att vi kunnat genomföra vår studie. Vi vill även tacka vår 

handledare Annalena Holm för hennes tid, engagemang och stöd. Till sist vill vi rikta ett tack 

till varandra för ett gott samarbete, inspiration och glädje.   
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Bilaga 1 

 

Missivbrev     17 november 2015 

 

Hej, 

Vi är tre förskollärarstudenter vid Högskolan i Borås, Campus Varberg, som under hösten 

2015 skriver vår kandidatuppsats. Examensarbetets syfte är att undersöka förskollärares 

upplevelser och erfarenheter av bildsamtalets betydelse och möjligheter för barns tidiga 

språkutveckling. Vårt fokus är bilder i bilderböcker. Undersökningen kan bidra till att vi får 

ökad kännedom om huruvida förskollärare arbetar medvetet med bildsamtal utifrån 

bilderböcker, och i så fall hur.  

Forskningsmetoden vi använder i vår undersökning är self report. Metoden innebär att vi 

skickar frågor till dig i ett Word-dokument. Du som respondent besvarar enskilt frågorna utan 

att vi är närvarande. För att vi ska få ett rikt underlag till vår undersökning önskar vi att du 

formulerar dig så beskrivande och utförligt som möjligt. Vi är tacksamma om du begränsar 

din text till max två dataskrivna sidor. Vi önskar att du mailar ditt svar senast tisdagen den 24 

november 2015 till oss.  

Då vi genomför vår undersökning tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att vi hanterar alla uppgifter konfidentiellt. Du har även rätt att avbryta 

din medverkan när du önskar men vår förhoppning är att du vill bidra med dina kunskaper och 

erfarenheter till vår undersökning.  

 

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Svanberg   Louise Ottosson  Helena Bjurén 

xxxxxxx@student.hb.se xxxxxxx@student.hb.se xxxxxxx@student.hb.se 

 

Annalena Holm, handledare 

xxxxxxx@xxxxxxx 
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Bilaga 2 

 

Self report  

 

Bilderbokens betydelse för barns tidiga språkutveckling 

 

I förskolans verksamhet möter barn bilderböcker i olika utsträckning och i olika sammanhang. 

Vår erfarenhet är att förskollärare kan använda sig av bilderböcker till samtal för att på ett 

medvetet sätt stimulera barns språkutveckling. Vi har även upplevt att bilderböcker används 

vid vila och i andra sammanhang utan att det förekommer samtal kring upplevelser och 

erfarenheter kring bilderboken.  

Beskriv i texten utförligt din erfarenhet och upplevelse, såväl positiva som negativa, av 

bilderbokssamtal med fokus på bilderna som utgångspunkt för samtalen. Hur kan du som 

förskollärare bidra till små barns språkutveckling med hjälp av bildsamtal? 

Vi är tacksamma om du begränsar din text till max två dataskrivna sidor. Vi önskar att du 

mailar ditt svar senast måndagen den 24 november 2015 till oss.  

Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

Sara Svanberg   Louise Ottosson  Helena Bjurén 

Mobil: xxx-xxxxxxx  Mobil: xxx-xxxxxxx  Mobil: xxx-xxxxxxx 

xxxxxxx@student.hb.se xxxxxxx@student.hb.se xxxxxxx@student.hb.se 
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