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Förord 
Denna våren har bjudit på en resa likt en  berg- och dalbana. Det har varit 

uppförsbackar, nedförsbackar och stundtals mörka tunnlar där slutet av tunneln ibland 

har upplevts långt borta. Men vi har gjort denna resa tillsammans och stöttat varandra 

hela vägen. Det hade dock aldrig gått utan stöd runtomkring oss, därför vill vi ge ett 

stort tack till alla som gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie.  

Tack till förskolan som deltog i studien och till våra handledare Lotta Fritzdorf och 

Kristina Holmberg för all hjälp och vägledning under skrivandets gång. Vi vill även 

tacka våra familjer för den stöttning de har givit oss i både med och motgångar på vår 

resa. Ett stort tack till varandra för stöttning och peppning under processens gång. För 

de givande diskussionerna som varit och för den kunskap vi tillsammans har fått 

erfara, samt för den fina vänskap som uppstått. 

 

Tack! 

 

Emma Nordvall och Emelie Henriksen 

Halmstad, Juni 2015 
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Abstrakt 

Problematiken som ligger till grund för denna studie är att vi har uppmärksammat 

tendenser till att bilder och bildskapande används som tidsfördriv på förskolor. 

Processen och efterarbetet är inget som läggs någon större vikt vid. Samtidigt visar 

tidigare forskning att interaktion i samband med bilder och bildskapande är av 

betydelse för den språkliga förmågan hos barn. 

Därför vill vi genom att studera interaktion och kommunikation mellan pedagoger 

och barn i aktiviteter kring bilder och bildskapande, bidra med kunskap kring hur 

språkliga praktiker skapas. 

Med utgångspunkt i delar av det sociokulturella perspektivet har studien 

genomförs med kvalitativa metoder, i form av öppna observationer vilka har 

dokumenterats med videoinspelning och fältanteckningar. Empirin har sedan 

analyserats med hjälp av interaktionsanalys. 

I studien framkom det att pedagogens närvaro och engagemang samt utformningen av 

förskolans miljö är betydande. Slutsatsen i studien är att om pedagogen ska kunna 

skapa goda språkliga praktiker kring bilder och bildskapande, är det av betydelse att 

aktiviteterna äger rum på platser där det inte är störande ljud och spring från andra 

runt omkring. Pedagogens fokus försvinner när denne behöver lämna aktiviteten och 

behöver ha uppsikt även över andra aktiviteter som sker i angränsande rum. Detta är 

även avgörande för om aktiviteterna med bilder och bildskapande blir som en process 

eller en produktion. 

 

 

 

 



 4 

Innehåll 

Förord ...................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning .................................................................................................................... 3 
Abstrakt ........................................................................................................................................... 3 

1. Inledning ............................................................................................................................. 5 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................................... 5 
1.2 Syfte och frågeställning .......................................................................................................... 6 
1.3 Avgränsningar ......................................................................................................................... 6 
1.4 Disposition ................................................................................................................................. 6 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................ 7 
2.1 Barn och pedagogers interaktion kring bilder i förskolans verksamhet .......................... 7 
2.2 Bildskapande och interaktion ........................................................................................................ 9 
2.3 Pedagogens betydelse ...................................................................................................................... 9 

3. Teoretisk anknytning .................................................................................................... 12 
3.1 Interaktion och erfarenheter ..............................................................................................12 
3.2 Mediering ................................................................................................................................12 
3.3 Zone of proximal development ..........................................................................................13 

4. Metod ............................................................................................................................... 14 
4.1 Urval .........................................................................................................................................14 
4.2 Observation ............................................................................................................................14 

4.2.1 Videoobservation ....................................................................................................................... 15 
4.3 Analytiskt tillvägagångssätt ................................................................................................15 
4.4 Etiska ställningstaganden ....................................................................................................16 

5. Resultat och analys ........................................................................................................ 18 
5.1 Hinder och möjligheter kring bildskapande...................................................................18 

5.1.1  Nej, idag ska vi måla träd! ..................................................................................................... 18 
5.1.2  Jag tittar på det trädet ............................................................................................................... 20 

5.2 Kommunikation med hjälp av bilden ...............................................................................21 
5.2.1  Kan vi läsa? ................................................................................................................................. 21 
5.2.2 Skapande som lugnande medel .............................................................................................. 22 

5.3 Användning av bilder och bildskapande som produktion eller process ..................24 
5.3.1 Så? Titta! ....................................................................................................................................... 24 
5.3.2 Titta här, var tror du den ska sitta? ....................................................................................... 25 

5.4 Sammanfattning/slutsats .....................................................................................................27 

6. Diskussion........................................................................................................................ 29 
6.1 Pedagogens fokus ..................................................................................................................29 
6.2 Hinder och möjligheter i förskolans miljö ......................................................................31 
6.3 Bilder och bildskapande, produktion eller process .......................................................32 
6.4 Vidare forskning ....................................................................................................................32 

Referenslista ........................................................................................................................ 34 

Bilaga, Informations och samtyckesblankett till föräldrar ...................................... 36 

 

 

 



 5 

1. Inledning 
Barns vardagsliv är fyllt av bilder ibland annat i barnböcker, i medier och på 

barnkläder. Bilder förekommer även i förskolans vardagliga verksamhet bland annat i 

böcker, pussel, på mjölkpaket och bilder skapas i form av teckningar och målningar 

(Sparrman, 2006).  

Vi har genom tidigare erfarenheter från olika förskolor uppmärksammat tendenser 

till att bilder och bildskapande används som tidsfördriv. Det vi upplevt är att bilder 

målas för att sedan slängas eller läggs på en hylla, ingen vikt läggs i kommunikation 

och interaktion vid processen i skapandet och inte heller i efterarbetet i form av 

reflektion kring bilden. Det är inte bara skapandet av bilder som vi upplever används 

som ”tidsfördriv”, även böcker och datorplatta  har vi fått erfara används till att lugna 

ner barnen samt som aktivitet mellan två olika händelser. Vi ser det som 

problematiskt att processen inte tas tillvara i samband med bilder och bildskapande 

där ett lärtillfället och en språklig praktik hade kunnat uppstå. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att det är de tidiga 

erfarenheterna som görs i livet som bildar grunden för det fortsatta lärandet, däribland 

det verbala språket samt läs- och skrivgrunderna. De menar vidare att barnen idag har 

rätt att kräva bra förutsättningar för att lära då vi lever i ett kunskapssamhälle. 

Tidigare forskning som bland annat Björklund (2008) och Isiahara (2013) presenterar  

att  interaktion i samband med bilder och bildskapande mellan pedagoger och barn, 

samt barn och barn har en god inverkan på barns språkliga förmåga. Samtidigt menar 

dem att det bör forskas mer kring bilder och språkutveckling. Genom denna studie vill 

vi därav studera interaktion och kommunikation i aktiviteter kring bilder och 

bildskapande där språkliga praktiker skapas. Språkliga praktiker är de tillfällen där 

interaktionen genererar kommunikation vilket gynnar den språkliga förmågan hos 

barn. 

1.1 Bakgrund 

År 2010 reviderades läroplanen, bland annat var språk och kommunikation en av 

delarna som förtydligades i förskollärarens uppdrag. Skolverket, som skrev fram 

dessa förändringar, menar att anledningen till att området med språk och 

kommunikation förtydligades var bland annat då de ser att språk och lärande är 

bundna till varandra precis som språk och identitesutveckling. De menar att barn idag 

tidigt kommer i kontakt med tecken- och bildkulturen genom att det finns tecken, 

bilder och symboler överallt i vardagen. Förskolan har en betydande roll vad gäller att 

barnen ska få förståelse och användning för dessa då förskolan ska uppmuntra, stödja 

samt utmana barnen i att använda kommunikativa redskap för att på så stödja och 

bidra till barns lärande och väcka intresse för språk och kommunikation. Att man som 

förskollärare tar tillvara på barnens tidigare erfarenheter bland annat vad gäller 

samtal, läsning och att vara tillsammans med andra menar de utgör grunden för 

barnets utveckling i språk och kommunikation och vikt skall läggas vid att varje 

enskilt barn skall stimuleras. För att kunna ta tillvara på detta ska förskolan erbjuda 

barnen en rik och språkutvecklande miljö, bland annat i form av olika text- och 
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bildvärldar vilket då skall skapa möjligheter och intresse för olika språk- och 

kommunikativa uttrycksformer (Utbildningsdepartementet, 2010).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Barn möter bild- och textvärlden dagligen både inom förskolans verksamhet samt 

utanför. Tidigare forskning som vi nämner ovan samt forskning som redogörs i 

kommande kapitel, visar att interaktion kring bilder och bildskapande är av betydelse 

för barns språkliga utveckling. Vi ställer oss därför frågan hur pedagoger i förskolans 

verksamhet använder text,  bilder och bildskapande tillsammans med barnen och vilka 

faktorer som då är av betydelse för språkliga praktiker. 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur språkliga praktiker skapas 

kring aktiviteter med bilder och bildskapande, genom att studera interaktion och 

kommunikation mellan pedagoger och barn i dessa praktiker. 

 

Frågor som studien utgår ifrån: 

 Vad har förskolans möjligheter och resurser för betydelse för interaktion kring 

bilder och bildskapande? 

 Hur möjliggörs interaktion mellan pedagog och barn i språkliga praktiker med 

hjälp av bilder och bildskapande?  

1.3 Avgränsningar 

Då interaktion kring bilder och bildskapande är ett brett område har vi valt att 

avgränsa det till att studera interaktion mellan pedagoger och barn i användandet av 

bilder och i bildskapande aktiviteter. I studien syftar vi på bilder som finns i böcker, 

på pussel och på de bilder som barn själv skapar i förskolan. 

1.4 Disposition 

I det inledande kapitlet av examensarbetet presenteras de bakomliggande faktorerna 

till valet av att skriva denna uppsats. Följt av syftet med tillhörande frågeställningar 

vilka ligger till grund för studien.  

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning inom vårt valda område. Det efterföljande 

kapitlet innehåller en redogörelse för studiens teoretiska  anknytning och förklaring av 

teoretiska begrepp. I kapitel 4 följer sedan en presentation av metodologiska val och 

etiska ställningstaganden där vi redogör för de valda metoderna samt analytiskt 

tillvägagångssätt och hur vi tagit ställning till de etiska aspekterna. 

Sedan följer kapitel 5, där studiens resultatet presenteras tillsammans med 

tillhörande analys. Kapitlet är uppdelat i tre olika teman som framkom i resultatet och 

avslutas med sammanfattning och slutsats. Examensarbetet avslutas sedan med ett 

diskussionskapitel där resultatet diskuteras och förslag på vidare forskning föreslås. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel följer en redogörelse av tidigare forskning kring bilder, bildskapande 

och vad det har för betydelse för utveckling av språket, verbalt likväl som för läs- och 

skrivspråket. Först presenteras interaktion kring bilder i förskolans kontext, därefter 

interaktion och bildskapande och slutligen pedagogens betydelse följt av en 

sammanfattning av alla avsnitt. 

2.1 Barn och pedagogers interaktion kring bilder i förskolans verksamhet 

Bilder i förskolans vardag kan vara allt från tidningsurklipp och planscher som är 

uppsatta på väggen till bilder i böcker och i appar på datorplatta eller mobiltelefon. 

Thuresson (2013) har genom en etnografisk studie undersökt de yngsta barnen i 

förskolan och deras sätt att kommunicera med hjälp av olika sorters bilder i förskolans 

vardag. I studien deltog elva barn och tre pedagoger under en månads tid. Hon fick i 

sin studie fram att bilder bör sitta i barnens höjd samt vara tillgängliga för dem. Hon 

menar också att vissa bilder ger större meningsskapande för barnen, vilket i sin tur 

blir en ingång till kommunikation, vilket utgör detta examensarbetets fokus och på så 

sätt blir intressant. De olika typerna av bilder hon undersökte visade även vissa 

mönster kring användandet. Bland annat gav flanotavlan större möjlighet till 

interaktion och fritt användande av bilderna än vad boken gjorde. Fler barn kunde 

vara delaktiga samtidigt, samt att de i samspel kunde kombinera olika bilder vilket en 

bok inte hade kunnat erbjuda. Flanosagan gav även utrymme för barnen att använda 

sig av kroppen för att kommunicera, något som hon inte kunde se vid användandet av 

böcker eller datorplatta. Studien visade även att barnen sätter ord till bilderna och 

prövar olika ord och ljud som förknippas med dem, ofta är det pedagogerna som 

uppmuntrar barnen till att detta. Det gör då att barnen tillägnar sig ord och knyter  

dem till bilderna och barnen övar på så vis det verbala språket.  

Likväl som bilderboken är till fördel för utveckling av ordförrådet är det även en 

väg in till läs- och skrivkulturen då barnen får erfarenhet av hur böcker används samt 

hur de är uppbyggda menar Simonsson (2004). Hon menar vidare att bilderboken är 

framtagen för just ordförrådsutvecklingen och kan användas för att få igång samtal, 

samspel och diskussioner. Avhandlingen Simonsson (2004) har skrivit bygger på en 

kvalitativ studie i form av observationer och olika typer av samtal med pedagoger och 

barn i fyraårsåldern. I studien visade det sig att kamraterna fungerar som stöttning för 

de som ännu inte kan avkoda bilderna i böckerna, de kan då visa för varandra hur man 

skall ta sig an en bild för att förstå innebörden. Hon fick även fram att pedagogerna 

ofta valde bort böcker med barns populärkultur och istället valde böcker med 

traditionella författare så som Elsa Beskow och Astrid Lindgren. 

Bilderböcker ser även Björklund (2008) som en viktig del för språkutvecklingen 

och som en väg in i läs- och skrivspråksvärlden. Hon menar att barn idag tidigt 

kommer i kontakt med denna eftersom vårt samhälle har förändrats och världen idag 

till stor del är text- och bildorigenterad. Hon poängterar vikten av att böckerna finns 

tillgängliga för barnen så de kan ta dem med sig och använda dem när de vill samt att 

böckerna finns i brett utbud så många olika intressen kan tas hänsyn till. Ser vi då till 

det Simonsson (2004) fick fram i sin studie där förskollärarna valde bort 
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populärkulturen menar vi att det uppstår en problematik eftersom allas intressen 

kanske inte tas hänsyn till. Björklund (2008) menar att boken fyller olika funktioner 

för barnen och skapar interaktion med andra, de använder bilderna i böckerna som 

stöd när de ska berätta olika saker och även de yngsta barnen visar intresse kring 

läsning. Hon anser dock att det saknas forskning kring de yngsta barnens litteracitet. 

Litteracitet menar hon är aktiviteter kring läsande och skrivande där bland annat 

bilder, text och tecken är inräknat. Tidigare forskning kring litteracitet hävdar  hon 

riktar sig mot barn som ska börja i skolan. Studien hon genomförde är av etnografisk 

karaktär med videoobservationer på en förskola under ett års tid. 

Whitehurst och Lonigan (1998) har i en kvalitativ samt kvantitativ studie studerat 

så kallad dialogisk läsning, alltså att barnen läser med hjälp av bilderna och läsningen 

blir ett samspel där den vuxne även fungerar som stöttning, alltså scaffolding, för 

barnet. Precis som Björklund (2008) och Simonsson (2004) lyfter i sina avhandlingar 

så menar de att böcker är en väg in i läs- och skrivvärlden eftersom bilderna i 

böckerna är uppbyggda som som en text. Björklund menar bland annat att även de 

yngre barnen ”läser” utifrån bilderna och berättar för varandra med bilderna som stöd. 

Bilderna hjälper barnen att få en struktur och röd tråd i berättandet vilket är av 

betydelse för senare läsning då de går från bilden till texten (Björklund 2008). På så 

sätt menar de att även barnen kan läsa böckerna även fast de inte kan läsa texten. 

Dock pekar Whitehurst och Lonigan (1998) på vikten av att den vuxne bör fungera 

som scaffolding åt barnet genom att ställa utmanande frågor vilket då göra att 

läsningen blir så kallad dialogisk. Detta hävdar de är ett bättre sätt att läsa på än den 

vanliga traditionella högläsningen. 

2.1.1 Sammanfattning 

I samtlig forskning som lyfts ovan visade det sig att pedagogen eller den vuxne har en 

betydande roll för barns språkliga utveckling i aktiviteter kring bilder och 

bildskapande. Björklund (2008), Simonsson (2004) och Thuresson (2013) lyfter i sina 

avhandlingar att boken är en central och betydelsefull del i förskolans verksamhet då 

bilderna blir underlag för kommunikation vilket i sin tur är betydande för den 

språkliga utvecklingen. Då förskollärarens uppdrag har förstärkts kring språk och 

kommunikation anser vi att de resultat Björklund (2008), Thuresson (2013) och 

Simonsson (2004) fått fram är angeläget att ta i beaktning av verksamma pedagoger 

och blir därav även relevant för denna studie. Bilderna ses även som en stöttning för 

barnen i sitt berättande, det hjälper dem att skapa en röd tråd och ger barnen förståelse 

för hur en bok skall läsas. Genom bilden och stöttning från pedagogen kan även 

boken ge barnet förståelse för hur en bok är uppbyggd, det i sin tur gör att intresset för 

bokläsning kan väckas och boken ses då som en väg in i läs- och skrivspråksvärlden 

(Björklund,2008; Simonsson,2004; Whitehurs & Lonigan, 1998). Då vi har sett 

tendenser till att bokläsning används som tidsfördriv samt att interaktion och 

kommunikation är utgångspunkten i studien anser vi att denna forskningen är relevant 

att relatera till resultatet.  
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2.2 Bildskapande och interaktion 

I Änggårds (2005) avhandling menar hon att bildskapande är en social aktivitet då 

oftast fler än ett barn utför bildaktiviteten. Relaterat till detta examensarbete blir det 

relevant då interaktion i bildskapandet utgör en del i vårt fokus. Änggård (2005) 

menar vidare att blir det ett lärtillfälle i interaktionen där både verbal- och icke verbal 

kommunikation sker. Detta håller Hall (2009) med om och menar också att barn bör 

uppmuntras till att utforska sina upplevelser, känslor och idéer. Hon menar att detta är 

en form av kommunikation om barn inte har det verbala språket. 

   Änggård (2005) analyserade och diskuterade barns meningsskapande och agerande i 

olika bildaktiviteter utifrån ett aktörsperspektiv. I den här etnografiska studien intog 

hon ett barnperspektiv och i studien deltog 36 barn och 2 pedagoger och varade i fem 

veckor.  Hon kom fram till att de bildaktiviteterna som barnen styrde själva över 

föreställde bilderna någonting och barnen uttryckte sig genom bilden. De 

bildaktiviteterna som pedagogerna styrde över var oftast för att barnen skulle få prova 

på olika tekniker och där behövde resultatet inte likna något speciellt eller bli något 

färdigt resultat. 

Det framgår i Anderssons (2014) studie att det estetiska uttrycksformerna är 

viktiga för barns språkutveckling. Det ger möjlighet att knyta samman känslor, 

erfarenheter, kunskaper och analys till helhet. Hon menar även att om pedagoger 

skapar stimulerande berättarmiljöer, där barnen får möjligheter att lyssna och berätta, 

sätts språket in i ett meningsfullt sammanhang. Detta menar vi är relevant för vår 

studie då interaktionen mellan barn och pedagog skapar språkliga praktiker som är 

syftet med denna studie.  

Syftet med Anderssons (2014) avhandlingen var att undersöka meningsskapande i 

elevermultimodala berättelser som skapas i de estetiska lärprocesserna. Hon ville även 

undersöka lärares uppfattning om multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. 

Den här studien varade i tre terminer med fyra olika klasser och deras lärare. Hon 

använde sig av etnografiska metoder och utgick ifrån ett sociokulturellt perspektiv 

och intog ett elevperspektiv. 

2.2.1 Sammanfattning 

Vi liksom Änggård (2005) anser att bildskapande är en social aktivitet då den ofta 

sker tillsammans med andra. I bildskapandet är det viktigt att pedagogen stöttar och 

utmanar barnen då Hall (2009) och Andersson (2014) menar att barnen bör 

uppmuntras och utmanas till att utforska sina upplevelser, känslor och idéer i 

skapandet vilket då kan utgöra kommunikation när det verbala språket saknas. 

Andersson (2014) menar även att pedagogen bör skapa stimulerande miljöer för 

berättande vilket möjliggör meningsfullhet för barnen. Utifrån studiens fokus och 

forskningsfrågor är denna forskning relevant då de lyfter fram att bildskapandet 

möjliggör för interaktion och kommunikation. 

2.3 Pedagogens betydelse 

Vuxnas imitationer, bekräftelse samt tydlighet i talet är av betydelse för barns 

språkliga utveckling. Likaså att de vuxna använder sig av ett nyanserat språk samt 

stöttar och utmanar barnen genom att ställa öppna frågor. Det var någonting som 
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Eriksson Cox (2014) har fått fram i sin avhandling där hon undersökt föräldrars 

språkliga och interaktionsmässiga beteenden och vad det har för betydelse för barns 

framtida språkliga förmågor. Trots att denna studie riktar sig mot föräldrar menar vi 

att den är relevant för vår studie och även för förskolan och dess pedagoger då många 

barn idag befinner sig i förskolan under dagarna.  

Vilken inställning pedagogen har samt engagemanget och attityden menar 

Whithurst och Lonigan (1998)  är avgörande för barnens motivation till läsning och 

skrivning. Vi ser även vikten i pedagogens kroppsspråk då den kan sända ut andra 

signaler än vad pedagogen säger. Whithurst och lonigan (1998) påpekar även att 

pedagogen är närvarande och kan stötta barnen då de ser de som en betydande del vid 

tolkandet av bilder. Bilderna kan säga mycket i sig och barnen behöver därav 

stöttning i att tolka dem med hjälp av en vuxen. Ser man då till studien som Crimes 

med flera (2008) genomfört, där de menar på att pedagoger saknar kunskaper kring 

olika delar i språkutvecklingen, kan det bli ett hinder för barnen i deras lärande. Har 

inte pedagogerna kunskaper anser vi att det blir svårt att hjälpa barnen att komma 

vidare och utveckla nya förmågor.  

Även i skapandet av bilder har pedagogen en viktig roll, Änggård (2005) menar att 

pedagogen i skapandeprocessen bör stödja och utmana barnen och visa dem olika sätt 

att arbeta med bildskapandet så att det inte ska bli mediedominerat. Detta menar vi 

kan vara att pedagogen delar med sig av sina egna erfarenheter. Änggård (2005) anser 

även att barnen inte endast ska använda sig av populärkulturen utan även får med sig 

andra kulturer i skapandet, vilket ska göra att skapandet inte blir likartat. Björklund 

(2008) menar å ena sidan att barn själva behöver välja bilder och böcker utefter 

intresse för att det ska bli meningsfullt för dem. Vilket i sin tur ska vara gynnande för 

deras språkliga utveckling. Å andra sidan menar hon att det bör finnas ett brett utbud 

så att barnen själva kan få välja. Går man då tillbaka till det Änggård (2005) tar upp 

angående att pedagogerna bör vara styrande i bildskapandet kan man se det som att 

pedagogerna ger dem en bredare grund att stå på för att sedan få den valfrihet som 

Björklund (2008) hävdar behövs. Änggård (2005) menar vidare att pedagoger kan ge 

barnen mallar eller att pedagogerna ritar först och att barnen får använda 

pedagogernas teckningar som bruksbilder. Vilket vi anser kan skapa en 

kommunikation för att skapa språkliga praktiker.  Även Charleroy, Fredriksen, 

Jensen, McKenna och Thomas (2012)  anser att barnen ska få använda sig av mallar 

vid skapande. De menar att pedagogen har en viktig roll i att ge barnen en inbjudande 

miljö där de får möjlighet att prova på olika sorters material och att flera aktiviteter 

ska vara igång samtidigt så att barnens uppmärksamhet och intresse utmanas. Vilket 

vi anser vara förskolans resurser för att möjliggöra för bilder och bildskapande. För 

att skapandet skall bli en process och inte en produktion menar de att det är viktigt att 

som pedagog vara tydlig med att de barnen gör inte behöver bli något färdigt resultat.  

     Bildskapandet ses som processer hävdar Skoog (1998) då hon påstår att det sker 

interaktion mellan barn och pedagoger och att barnen utvecklas emotionellt, socialt, 

motoriskt och kognitivt med bildaktiviteterna som ett medel. Detta blev resultatet i 

den studie hon genomfört där fem förskollärare ledde barn i bildaktiviteter. Hon intog 
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ett allmänpedagogiskt perspektiv under studien och utgick ifrån pedagogerna. Syftet 

var att beskriva och skapa förståelse för hur förskollärare arbetar med bildskapande. 

2.3.1 Sammanfattning 

Pedagogens stöttning är en avgörande faktor i användandet av bilder och i skapandet 

av bilder. Whitehurs och Lonigan (1998) samt Änggård (2005) menar att pedagogen 

bör fungera som scaffolding till barnet och stötta dem genom att ställa utmanande 

frågor för att det ska bli till fördel för den språkliga utvecklingen. Whitehurs och 

Lonigan (1998) poängterar att pedagogen har en betydelsefull roll i att visa intresse 

och engagemang då attityden och inställningen är avgörande för barnens framtida 

motivation till läsning och skrivning. Eriksson Cox (2014) lyfter även hon vikten av 

den vuxnes roll och att frågor skall vara öppna för att utmana barnen, samtidigt 

poängterar hon att vuxnas imitationer, deras bekräftelser samt tydligheten i det talade 

språket är meningsfulla och vikt skall läggas vid att använda ett nyanserat språk.  

 Det är inte bara stöttningen i form av det språkliga som är betydelsefullt i 

skapandet av bilder. Att pedagogen poängterar för barnen att skapandet skall ses som 

en process där det inte behöver bli något färdigt resultat gör att fokus kan läggas vid 

interaktion och kommunikation kring bilden, detta i sin tur är då gynnsamt för den 

språkliga utvecklingen (Skoog, 1998; Charleroy med flera, 2012).  

Då vi utgår från kommunikation och interaktion mellan pedagog och barn i vårt 

examensarbete ser vi pedagogens roll och stöttning som väsentliga och relevanta 

aspekter att ta hänsyn till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

3. Teoretisk anknytning 
Aktiviteter med bilder och bildskapande ser vi som sociala praktiker där 

kommunikation och interaktion är av betydelse för den språkliga förmågan. Därav 

utgår denna studie i delar av det sociokulturella perspektivet på lärande. I detta kapitel 

följer en redogörelse för det begrepp som denna studien har sin utgångspunkt i. 

Begreppen som lyfts och används i examensarbetet grundar sig i Vygotskijs teorier 

om lärande relaterat till språket. Kapitlet är indelat i tre avsnitt, det första är 

Interaktion och erfarenheter där begreppen kommunikation, interaktion och 

erfarenheter lyfts. I det andra avsnittet, mediering redogörs det för detta begrepp samt 

artefakter och i det tredje avsnittet, zone of proximal development lyfts begreppen 

ZPD och scaffolding. 

3.1 Interaktion och erfarenheter 

Språket är ett av det viktigaste medierande redskapen för utvecklingen inom det 

sociokulturella perspektivet, genom kommunikation och interaktion med andra kan vi 

tillsammans få förståelse för omvärlden, vilket gör att den blir meningsfull för oss 

(Säljö, 2000). Vi anser att barns vardag i förskolan till största del består av interaktion 

mellan pedagoger och barn samt mellan barnen, det vill säga att interaktion sker dem 

emellan och kunskaper utbyts. Språket  används på olika sätt för att interagera och 

kommunicera, både verbalt och icke verbalt som tillexempel via kroppsspråk och läs- 

och skrivspråket.  

I interaktion med andra skapar barn erfarenheter och kunskap om sin omvärld. I de 

sociala sammanhang som bilder och bildskapande utgör blir det ett  lärtillfälle för att 

utmana barnen så de kan ta sig in i den så kallade närmsta utvecklingszonen genom 

att bli utmanad av en mer erfaren person (Vygotskij, 1978). Vi ser bilden och 

skapandet som artefakter vilka kan bidra till kommunikation och interaktion, barnen 

kan dela med sig av sina erfarenheter till varandra med stöd av bilderna vilket då gör 

att bilden blir medierande. Smidt (2010) menar att man lär sig språket genom 

interaktion med andra, man lär sig hur språket låter genom att lyssna på andra runt 

omkring och via interaktion lär sig barn även att få förståelse för olika tecken och 

symboler. Tecken kan vara siffror och bokstäver och symboler kan vara exempelvis 

ett hjärta som representerar kärlek eller en vägskylt där bilden representerar fara eller 

en viss hastighet. Om lärandet sker i, för barnet, intressanta och meningsfulla 

sammanhang menar Smidt (2010) att barnen blir delaktiga i bland annat läs- och 

skrivspråksvärlden. 

De erfarenheter som skapas i interaktion menar Vygotskij (1995) är grundläggande 

för de handlingar som sedan utförs. Handlingsmönstren och erfarenheter som uppstår 

i interaktion kan sedan återges i skapandet och även föra barns utveckling framåt 

genom att de skapar nytt och vidareutvecklar med hjälp av erfarenheter. 

3.2 Mediering 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Människans mentala funktioner och tankevärldar är relaterade till de kulturella, 

traditionella och historiska miljöer vi befinner oss i, därav bör dessa aspekter tas 
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hänsyn till. Genom kulturella redskap kan vi få förståelse för hur relationen mellan 

människor och omvärlden skapas. De kulturella redskapen delas in i två olika 

kategorier. Den första är fysiska artefakter vilka även benämns som materiella 

redskap (Wertsch, 1994). Exempel på materiella redskap relaterat till denna studie är 

böcker, pussel och teckningar. Den andra är psykologiska artefakter eller 

intellektuella redskap. Det intellektuella redskapen innefattar språk och 

kommunikation där det talade och skrivna ordet ingår. Både de fysiska och psykiska 

redskapen används för att förklara eller förstå någonting och även för att representera 

olika erfarenheter, vilket gör att omvärlden blir meningsfull för den lärande (Wertsch, 

1994).  

I examensarbetet ser vi att kommunikationen kring bilderna och i bildskapandet  

utgör möjligheter för interaktion mellan barn och pedagog.  

3.3 Zone of proximal development 
Säljö (2000) lyfter att människan hela tiden utvecklas och förändras samt befinner sig 

i olika utvecklingszoner. När någon med mer kunskap inom ett visst område stöttar 

och utmanar de som inte har lika mycket kunskap benämns det som scaffolding och 

via scaffolding kan man ta sig vidare i utvecklingszzonen.  

Den proximala utvecklingszonen, Zone of proximal development (ZPD), är uppdelad i 

tre olika zoner. Vygotskij (1978) menar att de olika utvecklingszonerna kan ses som 

ett avstånd till vad ett barn kan klara av på egen hand eller tillsammans med en mer 

erfaren. För att komma vidare i utvecklingen och in i utvecklingszonen behöver man 

enligt Vygotskij (1978) utmanas utifrån i ett socialt sammanhang via yttre 

kommunikation som sedan följs av inre kommunikation genom tänkande. Han menar 

att barnet bör vara den ledande i sitt eget lärande, och med hjälp av stöttning och 

vägledning av mer erfarna utvecklar de sitt lärande och problemlösande. På så sätt 

kan de ta sig vidare mot en framtida kompetens. 

Illustrationen som följer nedan visar vår tolkning av den proximala utvecklingszonen. 

 

 
Figur1. Författarnas illustration av den proximala utvecklingszonen 

 

Inom aktiviteter med bilder och bildskapande menar vi att scaffolding sker när en 

pedagog eller kamrat bidrar med sina erfarenheter och kunskaper och på så sätt 

utmanar den som inte har dessa erfarenheter och kunskaper ännu. På så sätt närmar 

sig barnen sig sin utvecklingszon genom att de blir utmanade att nå sin framtida 

kompetens. 

 

Uppnådd kompetens... Utvecklingszon... 
Framtida 

kompetens. 
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4. Metod 
Denna studie utgår från en avdelning på en förskola där interaktionen och 

kommunikation kring bilder och bildskapande har studerats.  

Studien har sin teoretiska ram inom det sociokulturella perspektivet på lärande och 

utgår från de delar som nämns i ovanstående kapitel.  Fokus ligger på att studera hur 

pedagoger och barn i interaktion använder bilden och bildskapandet som medierande 

verktyg för att skapa språkliga praktiker. Studien är kvalitativ och har genomförts i 

form av observationer med hjälp av videoinspelning och observationsanteckningar, 

som sedan analyserats med inspiration av interaktionsanalys, vilket vi redogör för mer 

ingående i detta kapitel. 

4.1 Urval 

Förskolan som medverkat i denna studie valdes ut efter tillgänglighet då det redan 

fanns en etablerad kontakt med både barn och pedagoger. Detta är i enlighet med det 

som Bryman (2011) benämner som målinriktat bekvämlighetsurval. Anledningen till 

att vi valde en förskola med redan etablerad kontakt var för att vi redan hade en 

relation till de barnen och pedagogerna som fanns på just den valda avdelningen. Det 

valet gjordes med åtanken att vara så neutrala som möjligt i våra observationer. 

Förskolan har fem avdelningar med cirka 100 inskrivna barn sammanlagt i åldern 

ett till sex år. Studien ägde rum på en av avdelningarna, där det går barn i åldern tre 

till fem år. På avdelningen finns det 21 inskrivna barn och där arbetar tre pedagoger.  

I studiens olika observationer deltog sammanlagt elva barn och tre pedagoger. De 

barn och pedagoger som medverkade i observationerna valde själva att delta. I 

observationen kring pusslet deltog tre barn och en pedagog. I bokläsningen deltog en 

pedagog och fyra barn. Observationen av bildskapande aktiviteten var det till en 

början tre barn och en pedagog som deltog, efter ett tag tillkom ett fjärde barn.   

4.2 Observation 

Studien utgår från delar av det sociokulturella perspektivet där grundantagandet är att 

det endast går att studera kommunikativa samt fysiska praktiker. Det vill säga att det 

endast går att studera vad människor gör eller säger, det går inte att komma åt 

människors tankar genom att ställa frågor till dem då tänkande och språklig 

kommunikation inte speglar varandra (Säljö, 2011). Säljö (2000) menar vidare att 

människan kan använda sig av olika begrepp som vi egentligen förstår långt senare 

vilket då skapar problematik vid en eventuell förklaring av det begreppet, därav är 

empiriinsamlingen genomförd via observationer. På så sätt går det genom observation 

att studera hur pedagogerna interagerar med barnen och hur de använder sig av bilden 

och bildskapandet som medierande verktyg för att skapa språkliga praktiker. 

Observationerna är av öppen karaktär vilket innebär att observatörerna, i detta fall 

pedagoger och barn, är medvetna om forskarens närvaro. Detta kan å ena sidan ha 

inverkan på situationen som ska observeras, vilket benämns som forskareffekt 

(Lalander, 2011). Å andra sidan är en öppen observation i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002) då det inte hade varit etiskt 
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försvarbart att använda en dold observation där forskaren inte meddelat i vilken avsikt 

denne är närvarande (Bryman, 2011).  

För att minska problematiken Lalander (2011) lyfter angående risken för 

forskareffekt har vi valt partiellt deltagande, alltså att till viss del vara delaktiga i 

observationen genom att svara på eventuella frågor från barnen samt från 

pedagogerna, men endast under deras initiativ då vi inte vill inverka på situationen i 

för stor utsträckning. Lalander (2011) menar att delaktighet kan ske i olika grad, och 

partiellt deltagande kan verka för en minskad risk av forskareffekt genom att man 

samspelar med observanterna men ändå utan att ta över situationen som ska 

observeras.  

4.2.1 Videoobservation 

För att dokumentera observationerna användes videoinspelning med en datorplatta då 

barnen är vana vid att bli dokumenterade med en sådan. Videoinspelning ger 

möjlighet till djupare analys och mer detaljerad information. Det gör att man kan se 

vad det var som verkligen hände (Jordan & Hendersen, 1995) och är även ett stöd för 

det begränsade minnet, då det är lätt att glömma bort detaljer, samt att det endast går 

att få med en begränsad del av en händelse vid användandet av enbart 

observationsanteckningar (Bjørndal, 2005). Det fanns dock medvetenhet kring att 

tekniken har begränsningar, bland annat kan ljud runtomkring störa samt att flera 

röster samtidigt kan skapa en oklarhet på ljudkvaliteten i inspelningen. Tekniken kan 

även vara opålitlig genom att inspelningen skadas eller uteblir, därav har även 

observationsanteckningar förts (Bjørndal, 2005). Lalander (2011) menar dock att det 

är olämpligt med öppna observationsanteckningar då det kan ha negativ effekt på 

deltagarna och uppfattas som störande. Detta är någonting som vi tog i beaktande och 

därav skedde anteckningarna på ett så diskret sätt som möjligt. Vi strävade efter att 

enbart anteckna det som var relevant efter studien, det vill säga samspelet kring 

användandet av bilderna och i bildskapandet och hur det inverkar på den språkliga 

praktiken. Detta gjorde vi för att kunna hålla fokus och inte missa viktiga delar om det 

skulle vara så att tekniken på något sätt skulle skadas eller utebli. Anteckningarna 

behövdes dock aldrig användas då videoinspelningarna var av god kvalitet. 

4.3 Analytiskt tillvägagångssätt 

Det analytiska tillvägagångssättet i denna studie är delvis inspirerat av 

interaktionsanalys för att förstå det insamlade materialet. De valda delarna som 

används är verbal kommunikation, ickeverbal kommunikation och kroppsspråk 

genom att studera interaktion i aktiviteter med bilder och bildskapande. 

Jordan och Hendersen (1995) menar att det inte finns någon tydlig inramning för 

interaktionsanalys, de som utövar denna analysmetod är oeniga kring vad som är 

grundläggande vilket gör att grunder finns i flera olika teorier och analyserna används 

till flera olika ändamål. Dock menar de att alla utövare har som utgångspunkt att 

kunskaper och handlingar bygger på socialt ursprung, mellan människor samt miljön. 

Interaktionsanalysen har sina rötter i etnografin och speciellt från den deltagande 

observationen och videoobservationer är utgångspunkten.  
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Vi har valt att inspireras av interaktionsanalys då den syftar till att studera 

mänsklig aktivitet (Jordan & Hendersen, 1995). De analytiska redskap som vi använt i 

interaktionsanalysen är verbal kommunikation i handling där vi har observerat samtal 

i interaktion mellan pedagog och barn i aktiviteter kring bilder och bildskapande. Vi 

har också studerat ickeverbal kommunikation där fokus har legat på ansiktsuttryck 

samt användandet av artefakter. Med artefakter menar vi de resurser som möjliggör 

för interaktion och kommunikation som till exempel pussel, träd och böcker. 

Denna analysmetod ger oss därav möjlighet att besvara de forskningsfrågor studien 

utgår från, då vårt fokus är interaktion och kommunikation i görandet. 

I observationerna har vi undersökt interaktion mellan människor, både hur barn 

och pedagoger samverkar med varandra samt kring olika artefakter och hur de 

språkliga praktikerna skapas. För att få studien stringent har vi valt att endast fokusera 

på verbal kommunikation, ickeverbal kommunikation samt användandet av artefakter 

vilket Jordan & Hendersen (1995) beskriver som ett sätt att använda analysverktyget.  

För att bearbeta den insamlade empirin började vi med att tillsammans titta igenom 

materialet från början till slut. Detta gjordes utan att ha några förutbestämda 

kategorier att utgå ifrån, vilket Jordan och Hendersen (1995) menar ska göras då 

kategorierna eller temana ska växa fram under granskandets gång. Med 

forskningsfrågorna som utgångspunkt tittade vi igenom empirin och fann mönster 

som var återkommande. Utefter de mönster tittade vi igenom materialet ytterligare 

och då växte även våra teman fram. När våra teman framkom granskades materialet 

ännu en gång utefter de kategorierna. För att kunna gå djupare i analysen 

transkriberades empirin som var relevant utefter de framkomna temana. 

Dessa  transkript kommer att presenteras i resultatkapitlet i narrativ form, där vi 

beskriver det vi ser samt hör (Bryman, 2011). Valet av att presentera dem i narrativ 

form är för att det ska bli mer levande för läsaren. Det som fokuseras i transkripten är 

verbal- och ickeverbal kommunikation mellan pedagoger och barn och även 

användandet av artefakter  

 Jordan och Hendersen (1995) menar att det är av vikt att det som transkiberas är 

noga utvalt då det är det som sedan analyseras ytterligare, de påpekar även att det som 

ska transkiberas endast bör vara det som är relevant för studien. Alltså att man inte 

behöver skriva ut exempelvis pauser om det inte är relevant. Därav har vi valt att 

exkludera de sekvenser som inte är av relevans utefter våra forskningsfrågor och 

vidare analysera sådana sekvenser som bäst representerar vårt resultat. 

Efter transkriberingen skrevs de valda transkripten ut och studerades noggrannare 

utifrån det valda fokuset, alltså efter verbal kommunikation och ickeverbal 

kommunikation samt användandet av artefakter.  

4.4 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har fyra principer vad gäller samhällsvetenskaplig och humanistisk 

forskning. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) för att visa 

hänsyn deltagarna i studien. De fyra råden var något som följdes strikt under hela 

studien.   
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För att synliggöra detta för de medverkande samt för att uppfylla de fyra kraven 

fick de medverkande i studien samt målsmän till de som är under femton år ett 

informationsbrev (se bilaga). I informationsbrevet delgavs information om studien, 

hur tillvägagångssättet var upplagt samt att det var frivilligt att delta och även att de 

har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. För de deltagare som var under femton 

år begärdes ett skriftligt godkännande eller icke godkännande från målsmän. I 

informationsbrevet delgavs även information kring de två sista punkterna, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka innebär att försäkran lämnades om 

att allt material kommer att avidentifieras och även att materialet endast kommer 

användas till studiens syfte. 

I dokumentationen användes videoinspelning, för att visa respekt och hänsyn 

gentemot barnen avslutades filmningen om något barn visade obehag för kameran 

eller situationen.  

För att vara säkra på att materialet inte skulle komma i orätta händer förvarades 

materialet på ett USB-minne, där obehöriga inte kunde tillgå det. Även 

observationsanteckningarna förvarades tillsammans med USB-minnet och i 

anteckningarna fanns inget beskrivet som kunde göra att barn, pedagoger eller 

förskola kunde identifieras. Ytterligare ett steg i att avidentifiera är att alla namn, både 

på barn, pedagoger och förskola är fiktiva i uppsatsen. 
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5. Resultat och analys 
Resultat och analys som följer i detta kapitel utgår ifrån de analytiska redskap som vi 

beskrev i ovanstående kapitel, alltså verbal- och icke verbal kommunikation samt 

användandet av artefakter.  

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur språkliga praktiker skapas 

kring aktiviteter med bilder och bildskapande, genom att studera interaktion och 

kommunikation mellan pedagoger och barn i dessa praktiker. 

Frågor som studien utgår ifrån: 

 Vad har förskolans möjligheter och resurser för betydelse för interaktion kring 

bilder och bildskapande? 

 Hur möjliggörs interaktion kring språkliga praktiker mellan pedagog och barn 

med hjälp av bilder och bildskapande?  

 

Empirin består av tre observationer av pedagogiska aktiviteter i förskolan, som på 

något sätt inbegriper bilder och bildskapande så som bokläsning, bildskapande och 

pussel. Observationerna har inte iscensatts utan  är aktiviteter som varit en del av den 

pedagogiska förskoledagen som dokumenterades under en dags medverkan på 

förskolan. 

I empirin som samlades in har interaktion och kommunikation i aktiviteterna 

studerats. Fokus har varit på interaktionen mellan pedagog och barn samt barn och 

barn och hur de samverkar med förskolan omgivning. Vi tittade mer specifikt på den 

verbala kommunikationen och den ickeverbala kommunikationen som ägde rum i de 

pedagogiska aktiviteterna och var relaterade till våra forskningsfrågor. Samt hur de 

använt sig av artefakter, även dessa relaterade till våra forskningsfrågor. 

Resultatkapitlet är uppdelat i kategorier utifrån de teman som framkom av empirin, 

Betydelsen av förskolans miljö, Kommunikation med hjälp av bilden samt  

Användning av bilder och bildskapande som produktion eller process. 

De valda transkripten presenteras nedan i olika avsnitt i kapitlet utefter de teman 

som framkom, vilka sedan analyseras. Resultatkapitlet avslutas därefter med en 

sammanfattning och slutsats presenteras.  

5.1 Hinder och möjligheter kring bildskapande 

I denna kategori redovisar vi de transkript samt resultat och analys av de vi fann kring 

betydelsen av förskolans miljö kring de språkliga praktikerna med bilder och 

bildskapande. Förskolans miljö menar vi är de resurser och möjligheter för bilder och 

bildskapande som är betydande för vårt syfte och frågeställningar.  

5.1.1  Nej, idag ska vi måla träd! 

Målarhörnan där bildskapandet sker är vid ett runt lågt bord i ena hörnet av det 

centrala rummet på avdelningen, vilken även fungerar som en passage mellan de olika 

rummen. På ena sidan finns det fönster längst hela väggen med utsikt över en 

sandlåda, buskar och träd. På den andra väggen hänger en stor anslagstavla som de 

har hängt upp barnens teckningar på. På golvet under anslagstavlan  står en röd, lång 

byrå med olika sorters material som de kan använda när de ska måla.  
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Clara har bestämt att alla barn på avdelningen ska måla varsitt träd med brun färg och 

sedan limma fast blommor i form av tussar av silkespapper.  

 

Frukosten är undan plockad och pedagogen Clara tar fram brun flaskfärg, papper, 

penslar och silkespapper som hon lägger på bordet i målarhörnan.  

 

Barnen går till toaletten och tvättar händerna efter frukosten. Under 

tiden tittar Clara på listan som sitter på väggen bredvid de träd som 

redan är målade för att se vilka barn det är som har målat. När 

barnen är påväg tillbaka från toaletten fångar hon upp tre barn 

Sanna, Ida och Marcus som inte har målat träd än. De andra barnen 

går till andra rum på avdelningen. Några stannar kvar i hallen, några 

går till byggrummet och några sätter sig vid bordet och pusslar med 

en annan pedagog. 

Sanna, Ida och Marcus ser glada ut och sätter sig vid bordet. Clara 

ler och sätter sig hos dem. Barnen sträcker sig efter de saker de ska 

använda och börjar sitt skapande.  

 

- Jag vill måla ett hus, säger Lisa som kommer från 

byggrummet och går fram till bordet och ser glad ut. 

- Nej, idag ska vi måla träd. Hus får du måla en annan dag, 

säger Clara och ser bestämd ut och vänder sig sedan mot de 

andra barnen som sitter vid bordet och koncentrerat målar på 

sina teckningar. 

 

Lisa ser besviken ut då hon tittar ner i golvet och lämnar rummet för 

att gå tillbaka till byggrummet. 

Clara tittar på Ida och pekar på en blomma som hon har klistrat fast 

på sitt träd. 

 

- Vad är det för färg? Frågar Clara Ida. 

- Rosa, svarar Ida och ler. 

 

Clara vänder sig om och pekar ut genom fönstret. 

 

- Ser du träden där ute? Till sommaren kan vi se vilken färg 

blommorna blir på det trädet. 

 

Barnen vid bordet tittar nu upp från sina teckningar och ut genom 

fönstret på trädet som Clara pekade mot och fortsätter sedan att 

måla på sina papper.  

 

 I sekvensen ovan visar det sig att pedagogen Clara på förhand bestämt 

ramarna för bildaktiviteten utan att involvera barnen i detta beslut. I 
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exemplet ovan agerar Clara bestämt om vad som skall göras och hon tar inte 

upp någon diskussion eller ger någon förklaring till varför de ska måla träd. 

Claras beslut att det endast träd skall målas får konsekvenser för Lisa vars 

besvikelse är tydlig då hon blir nekad att måla det hon vill och som en 

konsekvens lämnar rummet. Vi tolkar resultatet som att Lisa blir intresserad 

av att måla när hon ser att de andra barnen målar men då Clara använde sig 

av hela utrymmet för skapande och inte låter Lisa måla det hon vill, gör det 

istället att Lisa går därifrån. Det gör att Clara hindrar Lisa från att använda de 

resurser som finns för bildskapande vilket i sin tur leder till att den språkliga 

praktik som hade kunnat uppstå helt uteblir. 

I denna situationen kännetecknas Claras användning av trädet utanför som 

att det används som en artefakt. Trädet fungerar som en erfarenhet vilket 

barnet kan göra till sitt eget och omsätta till sitt skapande. På så sätt blir 

miljön betydelsefull genom att barnet får en verklig bild av hur ett träd ser ut.  

5.1.2  Jag tittar på det trädet 

Det har nu gått en liten stund och bildaktiviteten som pedagogen Clara 

startade upp efter frukosten är i full gång. Sanna, Ida och Marcus som Clara 

valde ut till bildaktiviteten sitter vid bordet och målar tillsammans med 

henne.  

 

Sanna tittar på Clara med ett leende och pekar mot väggen där de 

andra teckningarna på träden sitter. 

 

- Jag tittar på det trädet, säger Sanna och ler.  

 

Marcus och Ida tittar upp från sina teckningar och tittar mot väggen 

som Sanna pekar på. 

Clara tittar ut i hallen en stund där några andra barn leker högljutt, 

sedan suckar hon och reser på sig för att går ut i hallen med 

bestämda steg, utan att svara eller titta mot Sanna.  

Sanna tittar efter Clara och ser besviken ut. Hon tittar sedan flera 

gånger på de andra teckningarna på väggen och vänder sig mot 

Marcus och Ida. 

 

-  Jag tittar på de träden, ser du att några har målat sitt träd på 

hela pappret, säger Sanna till Marcus, tittar honom i ögonen och 

ler igen. 

- Ja, han har målat på hela pappret, svarar Marcus och fnissar 

samtidigt som han går fram till teckningen och pekar på den. 

 

Sanna och Ida tittar mot teckningen som Marcus går fram till och 

pekar på samtidigt som de skrattar.  
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I denna sekvensen ser vi att Clara inte har fullt fokus på den aktivitet som 

hon har startat. Det är högljudda lekar i rummen bredvid, vilket gör att det 

blir liv och rörelse som i detta fallet visar sig störa Claras fokus. 

Utifrån resultatet förstår vi det som att Clara blir distraherad från 

bildskapandet då hennes fokus dras till hallen där de andra barnen leker 

högljutt. Det kännetecknas av att hon ignorerar Sannas försök att 

kommunicera då hon inte svarar eller tittar mot henne. Det visar hon med 

kroppsspråket, genom att sucka och gå med bestämda steg därifrån. Att 

Claras fokus dras från bildskapandet visar att miljön inverkar på den 

språkliga praktiken då kommunikation och interaktion uteblir. 

 När Clara lämnar rummet och inte svarar på Sannas försök till 

kommunikation vänder Sanna sig till de andra kamraterna.  Hon delar med 

sig av att hon använder träden som de andra barnen skapat som ett 

hjälpmedel i sitt eget skapande. 

5.2 Kommunikation med hjälp av bilden 

I denna kategori presenteras resultat och analys av två olika pedagogiska aktiviteter, 

sagostund samt skapande, där bilden används som hjälp till kommunikation eller i en 

kommunikation.  

5.2.1  Kan vi läsa? 

I ena hörnan av hallen på förskolan står det en soffa mittemot väggen där 

barnen har sina fack. Vid soffan finns det en tavellist med några uppställda 

böcker och på golvet står det en låda med fler böcker i. Bakom soffan finns 

det stora fönster med utsikt över en del av förskolans gård och återvändsgata 

som ligger utanför staketet. 

 

Under förmiddagen när när vi befann oss på förskolan står pedagogen Tina 

och tittar på några papper vid skrivbordet som står idet centrala rummet av 

avdelningen.  

 

Flickan Saga går fram till pedagogen Tina som står vid skrivbordet, 

ler lite blygt och tar henne i handen. 

 

- Kan vi läsa, frågar Saga och tittar Tina i ögonen. 

- Ja det kan vi göra, svarar Tina, tittar på Saga och ler. 

 

Tina och Saga går ut i hallen till läshörnan, Tina sätter sig i soffan 

medan Saga ställer sig i soffan och räcker sig upp mot tavellisten 

och väljer en av böckerna som står där. Sedan sätter hon sig jämte 

Tina. 

Så fort de satt sig i soffan kommer ytterligare tre barn, Bella, Julia 

och Jacob springandes från rummet som Tina och Saga lämnade. De 

ser glada ut och sätter sig i soffan tillsammans med Tina och Saga.  
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När alla satt sig ner börjar Tina läsa boken och samtala om bilderna 

tillsammans med barnen. På en sida finns det olika ingredienser som 

Max och Maja i boken behöver för att baka sina muffins. Tina pekar 

på ingredienserna och tittar på barnen. 

 

- Vad är det för någonting, frågar Tina. 

- Mjöl, svarar Saga och ler samtidigt som hon tittar på Tina. 

- Ja, och detta då, undrar Tina och tittar på de andra barnen som 

tittar i boken. 

- Ägg och där är socker, svarar Bella och tittar ner i boken med 

ett leende. 

- Där är smör, utbrister Julia och pekar på smöret samtidigt som 

hon tittar på Tina. 

- Bra! Vilken färg tror ni att muffinsen kommer få med dessa 

fyra ingredienser, Säger Tina och ser undrande ut, samtidigt 

som hon tittar på barnen som sitter i soffan. 

- Brun! Svarar Jacob med ett leende 

- Fast jag tror den blir gul, säger Bella. 

- Vad tror ni muffinsen kommer smaka, frågar Tina och tittar 

på Saga. 

- Muffins, säger Saga som ser fundersam ut. 

- Choklad, säger Jacob med ett leende. 

- Jag tror den kommer smaka mjöl, säger Julia och tittar på 

Tina. 

- Jag tror ägg, säger Bella och ler. 

 

Ett möjligt sätt att förstå detta resultatet  i sekvensen ovan, är att Tina skapar en 

språklig praktik kring boken då hon bjuder in barnen till kommunikation och dialog 

kring bilderna i den. Hon tar tillvara på bilden i boken för att skapa kommunikation 

och interaktion med barnen. Vilket kännetecknas av att hon använder sig av öppna 

frågor och ger barnen utrymme att svara och dela med sig av sina egna erfarenheter. I 

detta examensarbetet kan det förstås som att Tina agerar som scaffolding för barnen 

och utmanar dem att ta sig in i den närmsta utvecklingszonen. Detta gör Tina genom 

att växelvis prata om bilden i boken varvat med barnens egna erfarenheter. Vidare ser 

vi det som att interaktionen kring bilden gör att de tillsammans sätter ord på och 

benämner ingredienserna på bilden.  

Det kan även förstås utifrån att Tina använder bilderna i boken som ett hjälpmedel 

till att kommunicera och skapa interaktion mellan barnen och även med sig själv och 

barnen. 

5.2.2 Skapande som lugnande medel 

Ytterligare en tid har gått sedan målande aktiviteten startade igång efter frukosten. 

Aktiviteterna och lekarna i de andra rummen på avdelningen har kommit igång. Några 

barn befinner sig i byggrummet där de bygger med kapplastavar, några andra barn 

som befinner sig i ett annat angränsande rum leker med dockor och några barn är ute i 
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hallen och leker högljutt och vid det stora bordet i samma rum som skaparhörna sitter 

det några barn och en pedagog och pusslar.  

 

Sanna, Marcus och Ida som var med i bildaktiviteten från början målar fortfarande 

på sina träd och pratar med varandra och med pedagogen Clara om sina teckningar.  

 

Det hörs skrik från hallen där några barn är och leker. Clara lämnar 

bildaktiviteten för att gå ut i hallen till de barnen som skriker. 

Sanna, Ida och Marcus fortsätter att måla på sina teckningar.  

När Clara kommer tillbaka till målarhörnan har hon med sig Simon 

som ser sur ut. Clara sätter sig vid bordet där Sanna, Ida och Marcus 

målar.  

 

- Det finns papper där, välj vilken färg du vill ha på pappret och 

sätt dig sedan och måla ditt träd. Säger Clara irriterat, och pekar 

mot fönstret där papperna ligger. 

 

Simon ser ledsen ut och går långsamt och hämtar ett papper. 

 

- Vi har träd hemma. Säger Simon tyst 

- Vad är det för träd, frågar Clara, som nu inte ser lika irriterad 

ut, och tittar på Simon med ett litet leende. 

- Äppelträd, svarar Simon och ler nu han också. 

- Jag har ett, nej, två äppelträd hemma, säger Clara glatt och 

tittar på Simon. 

- Jag har massa, säger Simon och ler tillbaka. 

 

Sanna, Ida och Marcus har nu slutat att måla på sina teckningar och 

lyssnar på kommunikationen mellan Clara och Simon. 

 

- Hur många har du, frågar Marcus nyfiket och tittar på Simon. 

- Eh, jag har sex stycken, svarar Simon som ser nöjd ut och 

sätter sig bredvid Sanna och Clara. 

- Oj, det var många. Blir det goda äpplen på dem, frågar Clara 

fundersamt samtidigt som hon tittar på Simon. 

 

Simon nickar, ler och börjar sedan måla. 

 

I ovanstående sekvens hänvisar Clara Simon att sätta sig och måla ett träd. Här visar 

det sig att Clara använder sig av målaraktiviteten för att avleda honom från det som 

skedde i hallen. Det kan vi förstå genom att Clara blir distraherad av den högljudda 

leken i hallen och när hon kommer tillbaka har hon med sig Simon, som hon sedan 

hänvisar till att hämta papper för att sätta sig att måla. Det som kännetecknar att hon 

är distraherad och ofokuserad i den aktivitet hon startade är att hon visar med sitt 
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ansiktsuttryck att hon är irriterad och att hon pratar med Simon på ett bestämt sätt när 

hon har hämtat honom från hallen. 

Likväl som vi ser att bilden används som en lugnande aktivitet finns det även 

anledning att förstå det som att bilden som ska skapas blir en ingång till 

kommunikation och interaktion mellan Simon och Clara där de utbyter erfarenheter 

med varandra. Simon startar kommunikationen genom att dela med sig av sina 

erfarenheter som han har av träd, då det är det han har blivit tillsagd att måla. Clara 

berättar sedan om sina egna erfarenheter och utmanar Simon till att berätta mer. Även 

kamraterna vid bordet blir delaktiga i konversationen som uppstår då de slutar att 

måla sina teckningar för att istället lyssna till kommunikationen som sker mellan 

Clara och Simon. 

5.3 Användning av bilder och bildskapande som produktion eller process 

I denna kategori följer en presentation av resultat och analys av händelser där bilder 

och bildskapande används som antingen produktion eller process. Första situationen 

som presenteras är från den observerade bildskapande aktiviteten som även har 

presenterats i tidigare avsnitt, men här i slutet av aktiviteten. Den andra är när tre barn 

och en pedagog sitter och pusslar vid det stora bordet som står i samma rum som 

skapandehörnan. 

5.3.1 Så? Titta! 

Målaraktiviteten har nu varit igång ett tag. Sanna, Ida och Simon sitter och 

målar på sina teckningar och Marcus håller på att avsluta sin. Barnen i de 

angränsande rummen är högljudda och de springer fram och tillbaka mellan 

rummen. 

 

Marcus är nu klar med sin trädteckning, han räcker glatt fram teckningen 

mot Clara. 

 

- Så? Titta! Säger Marcus till Clara och söker ögonkontakt med 

henne. 

- Mmm. Svarar Clara och tittar snabbt mot honom utan att få 

ögonkontakt 

 

Sedan vänder hon sig mot de andra vid bordet och tittar på deras 

teckningar. 

 

- Var ska jag lägga den, frågar Marcus och ser dyster ut 

samtidigt som han reser sig från stolen. 

- Det får du bestämma, svarar Clara kort. 

- Den ska sitta där uppe! Säger Marcus och pekar mot väggen 

där de andra teckningarna sitter. 

 

Clara reser sig från stolen, tar teckningen och går fram till väggen 

han pekade mot och sätter upp den utan att titta på Marcus.  
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- Så, nu kan du gå och tvätta dig, säger Clara och går sedan 

tillbaka till bordet där de andra tre barnen målar. 

 

Marcus går då iväg mot toaletten utan att säga någonting. 

 

I denna sekvens ser vi att Marcus visar sin teckning utan att få respons från Clara. 

Marcus försöker skapa kommunikation kring sin bild genom att ta kontakt med Clara 

och visa teckningen för henne. Hon verkar ointresserad, vilket kännetecknas av att 

hon svarar honom snabbt och inte lägger någon vikt vid att uppta kommunikationen 

med honom. Detta leder till att kommunikationen och den språkliga praktik som hade 

kunnat uppstå kring bilden uteblir. Vi ser det som att bildskapandet används mer som 

en produktion än som en process, där bildskapandet i sig är någonting som kan ta tid 

och kommunikation och reflektion sker kring både skapandet och resultatet.  

Något som även är intressant är det som visar sig i avsnitt 5.1.1,  där ser vi hur 

pedagogen Clara tittar på en lista och att hon även nekar ett barn att måla någonting 

annat än det som var förutbestämt, vilket i detta fallet var att alla skulle måla träd. Det 

menar vi visar på att bildskapandet mer liknas vid en produktion där alla ska göra 

likadant. 

5.3.2 Titta här, var tror du den ska sitta? 

Under tiden som målaraktiviteten är igång i målarhörnan sitter pedagogen 

Eva med tre barn, Sara, Marie och Sixten, vid matbordet och pusslar. 

Matbordet står i det stora rummet bredvid målarhörnan.  

 

Barnen sitter med varsitt pussel, Sara och Marie sitter på varsin sida om Eva 

och Sixten sitter mittemot henne.  

 

Eva hjälper Sara att lägga ut pusselbitarna på bordet. Sara tittar  på 

pusslet och sedan på Eva. 

 

- Det är Jake och Piraterna. Kapten Krok är där och där är Herr 

Smee, men inte papegojan Gojan. Eller jo, där är han ju! Säger 

Sara till Eva och ler. 

-  

Under tiden sitter Sixten och Marie och lägger ut sina pusselbitar på 

bordet. 

 

- Brukar du titta på dem hemma, frågar Eva och tittar på Sara. 

- Ja, svarar Sara och fortsätter titta på pusslet. 

- Vad gör de på bilden, frågar Eva och pekar på pusslet. 

- De ska åka med båten och där är krokodilen, säger Sara 

samtidigt som hon pekar på krokodilen. 
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Sara tar sedan pusslet och vänder det  upp och ner så att alla bitarna 

ligger på bordet. Eva vänder sig då mot Sixten som sitter och petar 

på sina pusselbitar och tar en av dem. 

 

- Jag tror att det är Alfons tröja, den ska nog sitta där, säger hon 

och pekar, sedan lägger hon den på rätt plats. Hon tar upp en ny 

bit och tittar på Sixten. 

- Titta här, var tror du den ska sitta? Nu kan du bygga Alfons 

där, säger Eva och ler. 

 

Sixten försöker lägga biten på rätt plats, det går inte. Han sträcker 

biten mot Eva utan att säga någonting och ser besvärad ut. Eva 

pekar bestämt var den ska sitta, vänder sig sedan och pratar med 

Sara. Sixten försöker igen, skruvar sig på stolen och räcker biten 

mot Eva. 

 

- Titta här är grönt, var ska den sitta? Säger Eva snabbt och 

pekar på biten. 

 

Sixten försöker sätta den där Eva pekar men han får inte dit den och 

ser ledsen ut. Eva går ut i hallen till några andra barn som ropar på 

henne. Hon kommer snabbt tillbaka och vänder sig direkt mot Sara. 

Sixten tittar på Eva med ledsen blick och går ner från stolen och går 

till rummet bredvid. 

 

Pedagogen Eva och Sara interagerar och kommunicerar kring pusslet med Jake och 

Piraterna i denna sekvens. Sara delar med sig av sina erfarenheter kring figurerna och 

det skapas verbal kommunikation kring bilden. På så sätt blir inte pusslandet endast 

pusslande utan vi förstår det istället som att situationen blir en process där interaktion 

och kommunikation kring pusslet uppstår, eftersom Eva utmanar Sara vidare i 

konversationen.  

Däremot blir det inte någon process kring Sixtens pussel. Eva benämner vad som 

finns på pusselbitarna, men hon ger inte utrymme att släppa in honom. Konsekvensen 

av att inte släppa in Sixten i kommunikationen kring pusslet, blir då att han inte får 

utrymme att svara själv. 

Istället ger hon färdiga svar och lägger även bitarna på rätt plats åt honom. Sixten 

försöker kommunicera med Eva via ickeverbal kommunikation där han med 

kroppsspråk söker kontakt med henne. Hon svarar honom, men utmanar honom inte 

vidare att själv försöka pussla eller benämna föremålen på bitarna. När Eva kommer 

tillbaka efter att ha varit hos barnen i det andra rummet riktar hon ingen 

uppmärksamhet till Sixten, han går sedan ifrån sitt pussel utan att göra klart det. 

Ytterligare en konsekvens är att Sixten tappar intresset för att pussla då han inte får 

den stöttning han är i behov av. Vilket leder till att han lämnar aktiviteten. 
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 Ett sätt att förstå dessa skillnader kan vara att barnen använder olika sätt att 

kommunicera på, detta kan göra att pedagogen väljer att utmana dem i olika grad. Att 

Sara kommunicerar verbalt gör kanske att Eva tycker att det är lättare att fortsätta 

konversationen och utmana Sara vidare. När Sixten endast använder sig av ickeverbal 

kommunikation blir blir det kanske inte lika lätt för Eva att utmana honom vidare så 

som hon gjorde med Sara. 

Det kan också förstås som att barnen ha olika erfarenhet av att pussla. Sara 

behöver kanske ingen stöttning i själva pusslandet och Eva utmanar henne därför 

kring motivet på pusslet, medan Sixten behöver mer stöttning i hur bitarna skall 

läggas. Vikt kunde lagts vid stöttning av Sixten då han tappade intresset för 

pusslandet när han inte fick svar på sitt försök att kommunicera med Eva. Hon gav 

Sixten svar på var bitarna skulle sitta samt la dit bitar själv. Pusselsituationen med 

Sixten blev likt produktion där pusslet skulle bli färdigt istället för att det skedde 

interaktion kring processen. 

5.4 Sammanfattning/slutsats 

Genom att analysera den insamlade empirin växte tre olika teman fram Hinder och 

möjligheter kring bildskapande, Kommunikation med hjälp av bilden samt 

Användandet av bilder och bildskapande som produktion eller process.  

Med utgångspunkt i hur språkliga praktiker skapas kring bilder och bildskapande 

och vad som kännetecknar interaktion och kommunikation kring dessa visade studien 

att förskolans miljö, alltså de resurser och möjligheter i förskolans verksamhet, kan 

användas som ett hjälpmedel för att skapa interaktion och kommunikation mellan 

människor. Miljöns utformning och var de olika aktiviteterna äger rum visade här att 

det kan ha betydelse för pedagogens fokus i aktiviteterna. Höga ljud, barn och 

pedagoger runtomkring kan störa och ta bort fokuset i aktiviteten. Det fick vi se i både 

skapande aktiviteten samt när de satt och pusslade vid bordet. I båda situationerna 

fick pedagogen går ifrån den aktivitet de hade startat för att går iväg till de angränsade 

rummen där de högljudda lekarna pågick. 

I aktiviteten kring bokläsning som ägde rum lite mer avskilt tog sig pedagogen tid 

till att skapa kommunikation och interaktion med hjälp av bilden i boken. Pedagogen 

var då närvarande, visade intresse och utmanade barnen. När de satt så avskilt behöll 

pedagogen fokus till den aktivitet som utfördes till skillnad från de andra två där 

fokuset försvann helt när de var tvungna att avbryta. En annan faktor som kan göra att 

aktiviteten blir mer likt en produktion är tiden. Istället för att lägga vikt vid själva 

processen genom interaktion mellan pedagog, barn och artefakter, blir aktiviteten mer 

likt en produktion där arbetet skyndas igenom och ska bli färdigt. Detta gör att miljön 

på förskolan är relevant om arbetet i aktiviteterna blir produktion eller process. 

Studien visar även att bilder och bildskapande kan vara ett hjälpmedel för att skapa 

språkliga praktiker. Bilderna och olika artefakter i miljön kan användas som 

hjälpmedel tillsammans med kroppsspråket för kommunikation där det verbala 

språket inte räcker till, samtidigt kan det även användas för att fånga intresse från 

andra barn och få med dem i aktiviteten vilket vi såg i aktiviteten med bildskapande. 

Bilderna i boken och bilderna på pusslet skapade en grund för kommunikation, dessa 
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bilder användes som underlag till vidare diskussion och samtal mellan både barn och 

pedagog samt mellan barnen.  

Slutsatsen genom denna studie är att om pedagogen ska kunna skapa goda 

språkliga praktiker kring bilder och bildskapande är det av betydelse att aktiviteterna 

äger rum på platser där det inte är störande ljud och spring från andra runt omkring. 

Pedagogens fokus försvinner när denne behöver lämna aktiviteten och behöver ha 

uppsikt även över andra aktiviteter som sker i angränsande rum. Detta är även 

avgörande för om aktiviteterna med bilder och bildskapande blir som en process eller 

en produktion. 
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6. Diskussion 
Detta kapitel innehåller en diskussion om examensarbetet och  kring resultat och 

analysen i vår studie i förhållande till frågeställningarna, vad har förskolans 

möjligheter och resurser för betydelse för interaktion kring bilder och bildskapande 

samt hur möjliggörs interaktion mellan pedagog och barn i språkliga praktiker med 

hjälp av bilder och bildskapande.Vidare ges det även förslag på vidare forskning 

inom ämnet.  

Kapitlet är uppdelat enligt följande, Pedagogens fokus, Miljön i förskolan, samt 

Bilder och bildskapande, produktion eller process, följt av förslag på vidare forskning. 

I detta examensarbetet har syftet varit att bidra med kunskap om hur språkliga 

praktiker skapas kring aktiviteter med bilder och bildskapande. För att uppnå detta har 

interaktion och kommunikation kring bilder och skapande av bilder studerats med 

hjälp av att observera på en avdelning på en förskola. De observerade aktiviteterna 

var bildskapande, pusslande och bokläsning. 

Bakgrunden till valet av studien var att förskollärarens roll fått ett förtydligande 

kring bland annat språk och kommunikation i den nya läroplanen (skolverket, 2010) 

och att tidigare forskning visar att bilder och skapande av bilder är gynnsamma för 

den språkliga utvecklingen hos barn. Samtidigt som vi har uppmärksammat genom 

våra tidigare erfarenheter att bilder och bildskapande tenderar att användas som 

tidsfördriv. Därav ser vi att denna studien är relevant att genomföra, för att på så sätt 

bidra med kunskaper kring de språkliga praktiker som kan skapas i samband med 

bilder och bildskapande. 

Examensarbetets trovärdighet anser vi vara god då vi noga skrivit ut de metoder 

som valts i studien och varför de valen gjorts. I kapitel 5, Resultat och analys, 

redogörs sedan noggrant för den insamlade empirin vilken analyseras och slutsatser 

dras och slutligen diskuteras i relation till syfte och forskningsfrågor. 

6.1 Pedagogens fokus 

Som vi nämner ovan grundar sig studien i att vi genom tidigare erfarenheter inom 

förskola sett antydningar till att bilder och bildskapande används som tidsfördriv. Det 

var dock inget som framkom i denna studien. Det visade sig att bilderna i boken såväl 

som i pusslet och det egna skapandet av bilder på något sätt användes för och i 

kommunikation och interaktion. Enligt Smidt (2010) är interaktion positivt för den 

språkliga utvecklingen eftersom det är genom interaktion och kommunikation med 

andra vi kan höra hur språket låter och då tar det till oss samt att vi genom 

interaktionen får förståelse för olika tecken och symboler. Detta i sin tur menar hon 

skapar vägar in till läs- och skrivspråksvärlden. Eriksson Cox (2014) poängterar dock 

vikten av att ett tydligt och nyanserat språk används i interaktion och kommunikation 

samt att utmanande  och öppna frågor ställs. 

Hur de språkliga praktikerna kring bilder och bildskapande uppstår hävdar vi, 

genom resultatet i denna studie, beror på pedagogernas fokus i aktiviteten. I 

observationerna avleddes pedagogernas fokus vid flertalet tillfällen både i pusslandet 

och i bildskapandet. Pedagogerna fick avbryta det dem höll på med för att gå till 

angränsande rum där det fanns andra barn som tog deras fokus istället. Att pedagogen 
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blir distraherad och avbruten menar vi gör att interaktionen kring pusslandet och  

skapandet av bilden uteblir och den språkliga praktik som kunde infunnit sig genom 

interaktionen uppstår aldrig. Vi ser en tydlig skillnad i interaktionen och 

kommunikationen i bokläsningen som sker i ett avskilt rum jämfört med de andra två 

aktiviteterna som ägde rum i samma rum och ligger centralt och fungerar som passage 

till de övriga rummen. Visserligen är det olika pedagoger i alla tre aktiviteterna vilket 

kan ha betydelse då deras personliga engagemang och intresse kan vara av olika grad. 

Whitehurst och Lonigan (1998) samt Änggård (2005) lyfter vikten av att pedagogen 

är närvarande och stöttande vid tolkandet av bilder då de menar att barnen behöver 

stöd i att tolka dem eftersom en bild kan tolkas på flera olika sätt. Trots att 

pedagogernas personliga engagemang kan variera och därav att det blir skillnad i hur 

de kommunicerar och interagerar med barnen, menar vi att miljön runt omkring är 

den största bidragande faktorn till att det blir skillnad i hur de olika språkliga 

praktikerna uppstår i aktiviteterna. Vi ser det som problematiskt att pedagogen vid 

flera tillfällen lämnar aktiviteten och att interaktionen då avbryts. Tolkas det utifrån 

Whithurst och Lonigans (1998) studie får då barnen inte den stöttning de behöver ha 

för att tolka bilden. I situationen där pusslandet pågår lämnar pedagogen aktiviteten 

vid olika tillfällen och tillslut lämnar barnet aktiviteten i brist på pedagogens respons 

och stöttning. På så sätt ser vi att interaktionen i den språkliga praktiken inte 

möjliggörs då pedagogens fokus tas från aktiviteten. 

Bokläsningen som däremot ägde rum i lugnare miljö,  gjorde att pedagogen hade 

fokus på barnen och bilderna i boken. Hon ställde öppna frågor till dem och bjöd in 

till kommunikation och det uppstod interaktion mellan alla deltagare. Detta ska då 

enligt Whitehurst och Lonigan (1998) innebära att barnen får en positiv bild av 

läsning. Även Simonsson (2004) menar att böcker ses som en väg in i läs- och 

skrivvärlden och att barnen genom läsning får med sig erfarenheter om hur en bok 

används. Hon menar vidare att bilderböcker är speciellt framtagna för att utveckla 

ordförrådet genom att boken används som artefakt vilket gör att samspel, samtal och 

diskussioner uppstår och på så sätt tillägnar sig barnen språket. I observationen då 

barnen och pedagogerna använder bilderna i boken och benämner dem samtidigt som 

det blir en diskussion runt om boken hjälps alla åt att tolka den, det är precis det som 

Whithurst och Lonigan (1998) menar att barn behöver. Vi menar dock inte att det 

behöver vara en vuxen personson som gör detta, utan att även barnen kan hjälpa och 

stötta varandra i denna tolkning, och det styrker även Säljö (2000) då han menar att 

det är en mer kunnig person som ska stötta den som behöver det och det behöver inte 

nödvändigtvis vara en vuxen. 

Björklund (2008) lyfter även hon fördelarna med boken och menar att den är en 

central del i förskolans kontext. Thuresson (2013) menar däremot att boken inte är det 

bästa alternativet för att skapa interaktion och kommunikation. Hon menar att boken 

är bra men att exempelvis flanosagor är bättre eftersom det ger större chans för 

interaktion då fler barn kan delta samtidigt. I vår studie visar det sig att det blev en 

god interaktion och kommunikation kring bilderna i boken och det var flera barn som 

var delaktiga samtidigt. Pedagogen skapade förutsättningar med hjälp av bilden för att 

bjuda in barnen i kommunikationen och tog hänsyn till de barn som närvarade. Detta 
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menar vi tyder på att pedagogen var närvarande och även kunnig som Whithurst och 

Lonigan (1998) hävdar är av betydelse. Därav ser vi att utformningen av miljön i 

förskolan har betydelse för pedagogens fokus och vilka förutsättningar som skapas för 

interaktion. Samt att bilderna i boken och på pusslet bidrar till diskussion och samtal 

och på så sätt möjliggör för interaktion mellan pedagog och barn i de språkliga 

praktiker som uppstår med hjälp av bilden. 

6.2 Hinder och möjligheter i förskolans miljö 

Under våra observationer fick vi se att barnen inte alltid uppmuntrades att följa sina 

idéer vilket Hall (2009) och Andersson (2014) menar är viktigt för språkutvecklingen. 

Eftersom målarhörnan var placerad där alla barn kunde se vad som hände, blev en 

flicka inspirerad och ville vara med. Hon ville dock inte måla det som de andra 

barnen målade utan ville istället måla något eget, hon tilläts inte att göra det. Å ena 

sidan ser vi det som en fördel att miljön är inbjudande och att förbipasserande kan få 

inspiration till att själva skapa, det öppnar även upp möjligheter till den interaktion 

och kommunikation som bildskapande kan generera. Å andra sidan blir det 

ofördelaktigt när barnen blir inspirerade att skapa någonting men sen måste skapa 

samma sak som alla andra och därför hindras att ta tillvara på de idéer som fanns där 

och då. Charleroy med flera (2012) menar att i skapande bör flera projekt vara igång 

samtidigt så att barnens uppmärksamhet och intresse utmanas, vilket det inte blir här 

då alla ska göra likadana teckningar, alltså ett träd. 

Detta kan tolkas utifrån Änggårds (2005) studie där hon menar att pedagogen har en 

viktig roll i att utmana och stödja barnen i deras process. Hon menar att pedagogen 

behöver visa barnen olika genrer för att deras bilder inte ska blir likartade och endast 

handla om exempelvis figurer som de redan känner till från tv. Detta håller vi med 

Änggård (2005) om, för får barnen inga nya erfarenheter kan de inte heller ta sig 

vidare i sin utvecklingszon (Vygotskij, 1978). Men samtidigt går det emot Halls 

(2009) och Anderssons (2014) forskning då dem menar att barnens tankar och idéer 

bör tas i beaktning för att de ska bli till fördel för interaktionen och i sin tur även för 

språkutvecklingen. Vi ställer oss därför kritiska till att flickan blir helt avvisad i det 

hon vill göra vilket leder till att hon väljer att gå därifrån. I bildskapandet menar vi att 

det uppstår språkliga praktiker där bilderna som barnen skapar utgör en resurs och ett 

underlag för olika diskussioner och samtal. Vi ser i sekvenserna med bildskapandet att 

bilderna bidrar till samtal om träd och barnens bilder möjliggör på så sätt en 

interaktion mellan pedagog och barn.  

Samtidigt som miljön kan ha en avledande inverkan på pedagogernas fokus menar 

vi även att den kan den fungera som ett hjälpmedel. Exempelvis användes trädet 

utanför avdelningens fönster. Pedagogen använde det för att visa barnen hur ett träd 

såg ut och gav dem på så sätt erfarenheter som de kan använda i sitt skapande. Att 

miljön används som ett hjälpmedel menar Änggård (2005) samt Charleroy med flera 

(2012) är nödvändigt för att kunna utmana barnen och ge dem möjlighet att prova 

olika sätt att skapa. Det i sin tur menar Hall (2009) och Skoog (1998) uppmuntrar 

barnen att utforska sina känslor, upplevelser och ideer och på så sätt kan de 

kommunicera även om de inte har det verbala språket.  
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6.3 Bilder och bildskapande, produktion eller process 
I de observationer som utfördes i studien såg vi inte att bilder och skapandet användes 

som tidsfördriv vilket var det vi hade med oss som förförståelse, istället upptäckte vi 

ett annat användningssätt av aktiviteterna. Vi fick i resultatet fram att bilder och 

bildskapande kan liknas vid antingen en process eller en produktion.  

Ser vi till situationen med skapandet av träden läggs det inte så stor vikt vid själva 

processen i skapandet. De pratar visserligen omkring bilderna och använder sig av 

förskolans gård och tidigare teckningar för inspiration. Men vi saknar ett efterarbete 

kring bilderna. Istället för att bilderna endast ska göras och att barnen ska bli 

avbockade på en lista när det gjort sitt träd, menar vi att skapande tillfället borde 

användas mer som en process och inte en produktion, vilket vi upplever att det blir 

när det finns en lista att bocka av ifrån. Charleroy med flera (2012) menar att det är 

viktigt som pedagog att förmedla till barnen att det inte behöver bli någon färdig 

produkt av skapandet. När barnen blir avbockade på en lista anser vi att det ger den 

motsatta effekten. Visserligen var vi bara på förskolan under en dag och har ingen 

bild av vad som kommer ske med bilderna när alla har gjort varsin. Men att ett av 

barnen vill fånga pedagogens uppmärksamhet när denne stolt visar sin färdiga 

teckning och pedagogen inte ger någon respons, anser vi ändå tyder på att det inte 

läggs ner något större engagemang för att en kommunikation skall uppstå. Skoog 

(1998) hävdar att bildskapandet skall ses som en process där pedagoger och barn 

interagerar och på så sått utvecklas tillsammans, både emotionellt, socialt och 

kognitivt där bildaktiviteten ses som ett medel för detta.  

Jämför vi då med läsaktiviteten där pedagogen lägger fokus på kommunikationen 

och interaktionen kring bilderna, upplevs det inte som att  boken skall skyndas 

igenom utan att läsningen sker på barnens villkor. Bilderna möjliggör för interaktion 

mellan pedagog och barn eftersom pedagogen tar tillvara på bilderna och skapar 

kommunikation utifrån dem. Hade pedagogen däremot endast läst texten utan att prata 

om bilderna hade läsningen blivit mer en produktion som skyndas på utan något syfte. 

Viktig interaktion och kommunikation som bland annat Hall (2009), Änggård (2005) 

och Andersson (2014) lyfter hade då uteblivit. Precis som vi skrev i slutsatsen i 

föregående kapitel menar vi att detta visar på att pedagogens roll och fokus är 

avgörande för om de olika språkliga praktikerna som skapas kring bilder och 

bildskapande ger en positiv inverkan på interaktion och kommunikation. 

6.4 Vidare forskning 
Slutsatsen genom denna studie är att om pedagogen ska kunna skapa goda språkliga 

praktiker kring bilder och bildskapande är det av betydelse att aktiviteterna äger rum 

på platser där det inte är störande ljud och spring från andra runt omkring. 

Pedagogens fokus försvinner när denne behöver lämna aktiviteten och behöver ha 

uppsikt även över andra aktiviteter som sker i angränsande rum. Detta är även 

avgörande för om aktiviteterna med bilder och bildskapande blir som en process eller 

en produktion. 

Tankar som växte fram under studiens gång var om vi hade fått ett liknande 

resultat vid studie kring mindre barn som ännu inte har det verbala språket, därav ser 
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vi det som intressant att forska vidare kring språkliga praktiker även hos de yngre 

barnen. 

Andra tankar som väcktes kring arbetet med denna studie var hur stor betydelse 

miljön på förskolan har för hur de språkliga praktikerna, vi finner det därför intressant 

att forska kring vilka faktorer i miljön möjliggör eller hindrar de språkliga praktikerna 

i aktiviteter med bilder och bildskapande. 
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Bilaga, Informations och samtyckesblankett till föräldrar 
Till vårdnadshavare i förskolor som tar emot förskollärarstudenter 

Er förskola samarbetar med förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad, vilket 

innebär att studenter gör praktik i verksamheten och utför olika uppgifter kopplade till 

utbildningen. Studenterna behöver även ha möjlighet att genomföra dokumentation 

som syftar till att beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den kunskap 

som utvecklas.  

Dokumentationen kan komma att ske med hjälp av inspelade samtal, bilder 

eller videofilmning. Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt 

att barn och pedagoger inte kan identifieras och kommer endast användas av 

studenten för utbildningsändamål. 

Vårterminen 2015 inleds med att studenterna ska genomföra ett 

verksamhetsutvecklingsarbete tillsammans med förskolans pedagoger för att bidra till 

att öka pedagogiska kvaliteter och göra en ännu bättre verksamhet för ditt barn. 

Verksamhetsutvecklingsarbetet kan också bilda underlag för studenternas 

kommande examensarbete. Det som står i fokus är som nämnts tidigare att beskriva 

och diskutera verksamheten i förskolan och den kunskap som utvecklas. 

 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna 

skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 

ställningstagande.  

Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. 

 

Vänliga hälsningar 

Marie‐Helene Zimmerman Nilsson 

Utbildningsledare Förskollärarprogrammet 
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