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Abstract 

This composition describes pre-schoolchildrens conversations about artpictures and their own 

painted pictures. The object with the investigation is that I want to know how  these 

conversations works when they are put into practice.  

 

The method used at the investigation, is  a form of qualitative interviews. They are showing 

two kinds of conversations about pictures. The first is about artpictures, and the second is 

about the childrens own paintings.   

 

Finally it can be read out from the interviews that the abstract art gave more for the childrens 

imaginative interpretations. When they spoke about their own paintings they could tell about 

them in a way that gave the pictures meaning.  
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om bildsamtal med förskolebarn, där de pratar om sina egna bilder 

samt konstnärers verk. Syftet med undersökningen är att jag vill veta hur sådana samtal kan te 

sig i praktiken.  

 
Som metod vid undersökningen har jag använt mig av en kvalitativ undersökning genom 

bildsamtal. Detta för att det inte är det man vet eller tror sig veta innan som är viktigast, utan 

det är erfarenheterna man får genom undersökningen som är väsäntligt. Detta visar två olika 

former av bildsamtal där samtal om konstbilder är det ena och samtal om barnens egna bilder 

är det andra.  

 
Slutligen kan man se att de abstrakta konstbilderna gav mer i tolkningarna vad det gäller 

barnens fantasi. När barnen berättade om sina egna bilder kunde de berätta om dem på ett sätt 

som gav innehållet mening.   

 

 

Nyckelord: Bild, förskola, konst, samtal 
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1. Bakgrund 

Mitt intresse för bilder, samt att måla och teckna har funnits med mig sedan jag var liten. Nu 

när jag snart är färdigutbildad lärare, känner jag dock en osäkerhet inför bildarbete med 

förskolebarn. Jag har inga praktiska erfarenheter av hur jag som pedagog kan utveckla deras 

bildskapande. Efter att jag läst en artikel i tidningen Förskolan1 där Bendroth Karlsson 

uttrycker vikten av att ta barnens bilder på allvar genom att använda sig av samtalet som 

metod, blev jag intresserad av detta förhållningssätt. Bendroth Karlsson säger att Reggio 

Emilias pedagogiska inriktning har en stor betydelse för förskolorna, genom att man börjar se 

barnet och bilden på ett nytt sätt. Här tror jag att Bendroth Karlsson syftar på att bildskapandet 

i Reggio Emilia ses som ett uttryck som är lika viktigt som det verbala. Skapandet har en 

central roll i denna pedagogik, vilket inte syftar till att göra barn till konstnärer, utan för att 

barnen ska få redskap till att välja mellan olika problemlösningar. Barnen ska inte bara lära 

sig hur saker är, utan även hur de kan vara.2 

 

Jag har ute på min verksamhetsförlagda utbildning upplevt att man har ett förhållningssätt till 

bild där ostrukturerat skapande dominerar. Man har sällan planerade bildaktiviteter. Barnen 

gör bilder som ibland sätts upp på väggen utan att man använder dem på något sätt. Jag 

känner att man inte tar barnens bilder på allvar. Min föreställning är att barn skapar bilder för 

att de vill uttrycka något. Men för att detta ska kunna ske krävs stöd från pedagogerna. För att 

beskriva detta vill jag uttrycka mig så här: Det är svårt att lära sig läsa om man inte har 

tillgång till böcker. Jag upplever inte att man har speciella övningar för att utveckla barnens 

bildskapande. Det som görs är t.ex. att barnen får experimentera med olika sorters färger. Men 

detta, vill jag påstå, sker ofta på egen hand, då barnen ofta på eget initiativ prövar olika färger 

så som kritor, plastfärger, vattenfärg och tusch. Den vuxne finns mer till hands för att se till 

att inget går över styr.   

 

För att göra en avgränsning i mitt problemområde vill jag titta på hur man som pedagog kan 

använda sig av samtal om bilder för barns utveckling av bildskapandet. Detta är också något 

som tas upp både på lärarutbildningen och i litteratur. Det står även i läroplanen för förskolan 

att kommunikation genom bl.a. bild ska utgöra förskolans strävan efter att främja barns 

utveckling och lärande. Bendroth Karlsson ser pedagogen som en guide där barnen genom 

                                                
1 Bendroth Karlsson, 2005 Nr 3, Samtal gör bilden viktig, Förskolan 
2 Bendroth Karlsson, 1998 
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denne kan få förmågan att hitta andra sätt att se och samtala.3 Bendroth Karlsson ger en 

mycket positiv bild av att samtala med barn om bilder, vilket har gjort att jag börjat fundera 

över hur sådana samtal fungerar i praktiken. Finns det någon metod som är särskilt intressant 

och användbar?  

 

Bildsamtal är något som jag tycker verkar mycket intressant och skulle själv därför vilja 

genomföra sådana samtal med förskolebarn, då jag tror att det är något som jag kommer att 

använda mig av som verksam förskollärare. 

 

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med detta arbete är att jag vill undersöka hur bildsamtal med förskolebarn fungerar 

i praktiken.  

 

 

1.2 Problemområde 

Mitt antagande är att barn uttrycker något i sina bilder. För att barnen ska kunna få förståelse 

och erfarenhet av att prata om bilder antar jag också att det kan vara bra att samtala om 

konstnärers bilder med barnen. Därför är det intressant att ta reda på vad förskolebarn har för 

tankar och funderingar om konstbilder. Samt vad barnen uttrycker om sina egna bilder. 

 

 

1.3 Begreppsförklaring 

Bildpedagogik  

Enligt Nationalencyklopedin är bildpedagogik en undervisningsform som kom starkt i slutet 

av 1960-talet med anledning av de nya bildmedier och den nya kommersiella 

kulturproduktion som uppstått. Enligt Bendroth Karlsson fanns bildpedagogiken tidigare än 

så. Det var dock under 1960-talet som den stärktes.4 Bildpedagogiken bygger i första hand på 

kunskapen om ett allmänt bildspråk, hur detta yttrar sig inom olika bilder och hur det kritiskt 

kan bemötas med analyser och deltagarnas egen bildframställning. Bildpedagogik kan bestå 

                                                
3 Bendroth Karlsson, 1998 
4 a.a.  
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av enbart bildanalyser men kan också grundas på ett tema i projektform, där man strävar efter 

att förena analyserna med deltagarnas eget kreativa bildskapande.5 

 

Uttrycket ”Fritt skapande” kommer från Thomaeus som var påverkad av Reads tankegångar. 

Read såg inte bilden som en produkt, utan mer som ett språk. Thomaeus förespråkade en fri 

metodik där eleverna inte tilldelades några uppgifter. ”Fritt skapande” menar Bendroth-

Karlsson har tolkats som att en kunnig eller engagerad vuxen inte behövs. Thomaeus var dock 

en pedagog som hela tiden sökte utveckling och ansåg att pedagoger skulle reflektera över 

och vara medvetna om sin inställning till kunskap.6 Ahlner Malmström menar att det har 

funnits olika syn på hur vuxna ska lära barn det ritade och målade språket.7  

 

För mig, i följande text, handlar bildpedagogik om hur jag som pedagog kan utveckla barns 

bildskapande. I litteraturgenomgången väljer jag främst att belysa hur man genom samtal om 

bilder kan tydliggöra bildens kommunikativa förmåga.   

 

Bildspråk  

Enligt Nationalencyklopedin är bildspråk ett sätt att uttrycka sig genom visuella bilder hos 

bildkonstnärer.8 Barn har också ett bildspråk. Att små barn ritar och målar mycket beror enligt 

Ahlner Malmström på att det är denna form av kommunikation de behärskar. Barnen talar och 

skriver i sina bilder. Ahlner Malmström uttrycker att bildens språkliga funktion nu har börjat 

uppmärksammas. Därmed har bilden börjat ses som kommunikation.9  

 

Bildsamtal  

I kommande text är betydelsen för begreppet att man med barn samtalar om bilder, så väl om 

konstnärers verk som barnens egna bilder. Nelson menar att samtal om konstverk kan stärka 

barnens identitet, då bildkonsten kan fånga upp deras egna liv och bekräfta dem.10 Enligt 

Bendroth Karlsson är samtal om barnens egna bilder ett sätt att ge bilderna mening. Detta gör 

man genom att visa bilderna och göra dem synliga genom att tankarna bakom bilden kommer 

fram genom samtal.11 

                                                
5 NE, 2006-11-18 
6 Bendroth Karlsson, 1998 
7 Ahlner Malmström, 1991 
8 NE, 2006-11-18 
9 Ahlner Malmström, 1991 
10 Nelson, 1996 
11 Bendroth Karlsson, 1998 
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången skall följande tas upp: Den ryske pedagogen Vygotskijs syn på 

lärande och utveckling, lärarens roll i bildskapandet, bild som en kommunikationsform samt 

bildsamtal i olika former.  I avslutningen kommer en summering av det centrala i litteraturen 

samt min problemprecisering. 

 

 

2.1  Vygotskijs syn på lärande och utveckling 

Evenshaug och Hallen anser att Vygotskij (1896-1934) menade att många av de viktiga 

upptäckter barn gör sker i ett samarbete med en annan människa, en så kallad vägledare.12 

Lillemyr beskriver att Vygotskij såg fantasin som en viktig del i utvecklingen, han menade att 

fantasin är lika viktig för en vetenskapsman som för en konstnär. Vygotskij påpekade också 

att lärandet börjar innan barnet kommer upp i skolåldern.13 

 
Emilsson menar att Människan strävar ständigt efter balans mellan det inre och yttre, genom 

en internaliseringsprocess. Med detta menas att man gör om yttre erfarenheter till sitt eget.  

Vygotsky såg på människan som en skapande varelse. Genom reproduktion, att återgiva det 

som redan finns i samhället, kan hon skapa nytt med hjälp av sin kreativitet och fantasi.14  

 
Lillemyr förklarar Vygotskijs teorier om den existerande utvecklingsnivån och den närmaste 

utvecklingszonen, vilket då innebär att den existerande nivån är det som barnet redan kan och 

den potentiella nivån det som barnet kan utföra med hjälp av någon annan. Vygotskij menade 

att planeringen i undervisningen skulle rikta sig mot den potentiella nivån, annars skulle det 

tråkigt.15   

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Evenshaug, Hallen, 2001 
13 Lillemyr, 2002, s 145 
14 Emilsson, 2005 
15 Lillemyr, 2002, s 146 
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2.2 Lärarens roll för utveckling av barns bildspråk 

I läroplanen för förskolan, Lpfö-98, står att förskolan ska sträva efter att varje barn får 

utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter där bild är en av dessa former.16 

 

Enligt Ahlner Malmström bortser vi vuxna från att barns bilder är något kommunikativt. Som 

pedagog eller vuxen svarar man sällan därför på barns bilder som ett meddelande. Vi ser det 

mer som något dekorativt. Detta tar sig till uttryck i att vi kanske säger något uppmuntrande 

om bilden. Ofta säger vi att bilden är fin. Vi funderar inte så mycket på vad barnet uttrycker i 

sin bild. Vi samtalar heller inte med barnet om hur deras bild har med barnets tankar, känslor 

eller kunskaper att göra.17 Istället för att säga att bilden är fin har Barnes förslag på hur man 

kan kommentera barns bildarbete. Om barnen fått en speciell uppgift kan vi prata om vad vi 

bad barnen att göra, ytterligare kring temat. Berätta vilka känslor som bilden väcker. Ge dem 

stöd i vilket sätt de kan använda sin fantasi. Vilka former, färger, mönster, linjer, nyanser och 

strukturer finns i bilden? Användningen av materialet o.s.v. Barnes utesluter inte berömmen, 

utan vill få en annan typ av beröm. Man kan säga saker som att: Jag tycker om hur du har ritat 

den där formen, blandat färgerna, valt färger, arbetat tillsammans med eller arbetat på egen 

hand. Att göra på detta sätt menar Barnes i sin tur leder till att barnen lättare får förståelse för 

de värden och kvaliteter i det de gör. För att gå vidare kan man sedan ställa frågor för att 

barnet ska få stimulans och utmaningar. Som t.ex. Hur blandade du den där färgen? Vad mer 

kan du lägga till? Var såg du det där?   

 

Barnes hävdar att om man som pedagog sporrar barnen att i bilden använda sin fantasi gör vi 

så att de synliggör sina nya idéer. Detta gör i sin tur att barnen bli tryggare i att pröva nya 

saker. Bildskapandet bidrar till att barnen får bearbeta och förändra sina idéer i fantasin. 

Barnen ska få en bildundervisning där de får möjlighet till att visa sin individualitet på ett 

påtagligt sätt. Detta görs genom att barnen får visa att det inte bara finns ett sätt att tolka saker 

på.18   Att barn härmas behöver dock inte ses som något negativt. Kennedy hänvisar till Vea 

Vecchi som säger att barn härmar varandra, men att härmningen är ett intelligent sätt att lära 

sig något.19  

 
                                                
16 Lärarförbundet, 2002 
17 Ahlner Malmström, 1991 
18 Barnes, 1994 
19 Kennedy, 2003 
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Barnes anser att det är ett allmänt synsätt att barn i förskoleåldern själva behöver utforska 

materialet om och om igen. Barnes beskriver pedagogen i det här stadiet mer som en 

hjälpande hand än en lärare. Det påpekas dock att man som pedagog ändå måste stödja, 

stimulera och uppmuntra barnen. Att upprepa sina erfarenheter av ett visst material är en 

viktig del i detta arbete.  

 

Genom att fantisera med barnen, kan det leda till att de får lättare att skapa fantasifulla 

konstverk. Barnes tror också att det kan påverka andra områden, så som kreativiteten i 

skrivande och problemlösning.20 Bendroth Karlsson ser pedagogen som en guide där barnen 

genom denne får kunskap, som t.ex. förmågan att hantera tekniker och material samt andra 

sätt att se och samtala. Detta ger aktiviteten ett innehåll. För att läraren ska kunna guida 

behöver den ämneskunskap och erfarenhet i ämnet.21  

 

Kennedy påpekar att om man vill lära sig att lyssna på barnen måste man först lära sig att vara 

tyst. Då blir man en lyssnande, men passiv pedagog. Sen kan man utvecklas vidare genom att 

lyssna, anteckna och ställa frågor till barnen, men utan att ta över deras tankar. Detta gör att 

pedagogen kan bli en inspiratör för barnen och deras tankar och handlingar kan 

vidareutvecklas.22  

 

Kriterier för ett bra bildprojekt menar Bendroth Karlsson består i att barnen får experimentera 

med material, experimentera med tekniker, får träning i att se samt utöva bildsamtal.23 

Kennedy har skrivit om en förskola som inspirerats av Reggio Emilia. Här tas också 

dokumentationen upp som ett vikigt inslag i bildarbetet. Man menar att en bild inte bara är ett 

resultat över hur barnet behärskar en viss teknik. Det finns en berättelse över något som har 

hänt. Därför är det viktigt att inte bara visa upp bilden som ett resultat, utan också ta med hur 

den gjordes samt barnets egen berättelse om det som gjorts.24   

 

 

 

 

                                                
20 Barnes, 1994 
21 Bendroth Karlsson, 1998 
22 Kennedy, 2003 
23 Bendroth Karlsson, 1998 
24 Kennedy, 2003 
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2.3 Bild som kommunikation 

Att man kan kommunicera genom bild är något som nämns i läroplanen för förskolan.  

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild […] liksom med 

hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 

barns utveckling och lärande.”25  

 

Att små barn ritar och målar mycket beror enligt Ahlner Malmström på att det är denna form 

av kommunikation de behärskar. Barnen talar och skriver i sina bilder. Om barnen i förskolan 

utvecklar sin förståelse för hur andras bilder utformas, såväl kamraters, konstnärers och 

massmedias bilder, får barnet en bättre kommunikativ kompetens. Barnen utvecklas i 

samspelet med andra.26 Även små barn kan lära sig att börja uppmärksamma bilders innehåll 

och uttryck. Bildspråk kan tränas genom övningar som riktar in sig på barns uppmärksamhet 

av bilders innehåll, form, uttryck och språkhandling. Detta menar Ahlner Malmström kan ske 

genom att t.ex. rita av – studera, måla – fantisera, ställa ut och berätta.27  

 

Kommunikationen mellan pedagog och barn kan beskrivas som synliggörande interaktioner 

enligt Saarnak28. Kommunikationen mellan pedagogen och barnet handlar om en två- eller 

flervägs kommunikation kring visuella sinnesintryck. Det är inte bara de yttre bilderna som 

ska synliggöras, utan också de inre bilderna. Samspelen tar sin startpunkt i barnens egna 

erfarenheter och upplevelser. Kommunikationen mellan pedagog och barn syftar till 

produktionen och återspeglingen, vilket handlar om att medvetandegöra processen i 

bildskapandet. I den bildskapande processen bör det finnas tre olika huvudmoment som består 

i en början, själva processen och en avslutande del. 29     

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Lärarförbundet, 2002, s. 28 
26 Ahlner Malmström, 1991 
27 a.a. 
28 Arno Saarnak, 2000 
29 a.a. 
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2.4 Bildsamtal  

Följande kommer utdrag från Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, som kan kopplas till arbetet 

med bildsamtal. Där står att:   

 

Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra 

skall stödjas.30 Barnen skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.31  

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera […] Lärandet skall baseras på såväl samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra […] De skall få hjälp att känna tilltro 

till sin egen förmåga att tänka själva […]32   

Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn 

skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna.33 

 

Ett sätt att ge barns bilder mening, enligt Bendroth Karlsson, är att visa dem och göra dem 

synliga genom att tankarna bakom bilden kommer fram genom samtal.34 Hansson påpekar att 

samtal kring bilder och upplevelser stimulerar barnen både verbalt och bildmässigt. Samtalet 

gör att barnen använder sina egna tankar och åsikter, vilket i sin tur ger dem självförtroende. 

Bildövningarna bör avslutas med en samling där man tillsammans med barnen går igenom 

vad som gjorts. Exempel på samtalsunderlag kan vara: Vad har vi varit med om? Hur kändes 

det att ha färg på kroppen? Vilka färger har bildskapelserna? Hur gjorde vi dem? 35  

 

Genom samtal visar pedagogen sitt intresse och sin respekt för barnens bilder eller annat 

skapande. Detta kan leda till att pedagogen får förståelse för barnets inre bild och kan hjälpa 

till att utveckla den. Barnen kan utveckla sitt språk och sin förmåga att analysera. Detta i sin 

tur, kan öka barnets eget intresse för andra barns bilder.36 Bendroth Karlsson tar upp samtalet 

i form av en dialog som förekommer i två faser. Först möter barnet materialet, sedan möter 

barnet sina kamrater och lärare via bilden. Det ska ske en dialog med barnet under arbetets 

gång för att skapa mening och betydelse. Dialogen ska vara av undersökande form för att 

barnen utifrån sina erfarenheter ska få skapa en gemensam mening tillsammans. Detta görs 

genom att man uppmärksammar barnets intentioner med sin bild. I det avslutande momentet 
                                                
30 Lärarförbundet, 2002, s 25 f. 
31 a.a. s 27 
32 a.a. s 28 
33 Lärarförbundet, 2002, s 26 
34 Bendroth Karlsson, 1998 
35 Hansson, 1994 
36 Socialstyrelsen, 1990 
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kan pedagogen använda sig av frågor som t.ex: Vad ville du? Vad tänkte du? Genom att man i 

en avslutande samling pratar om varandras bilder görs barnen uppmärksamma på att innehåll, 

uttryck och form kan gestaltas på olika sätt.37 

 

Nelson beskriver istället samtalet utifrån konstnärers verk. Nelson frågar sig vad vi är beredda 

att delge barnen om våra liv samt om vi har insikten om vad sådana samtal kan betyda för 

barnens uppfattning och förståelse av livet. Modet, lusten och insikten hittar vi hos 

konstnärerna. I sina verk gestaltar de livets frågor och kan därigenom göra dem synliga. Det 

är därför som just sådana bilder lämpar sig för samtal. Barnen behöver möta bilder som är 

mångtydiga där uppmärksamhet krävs. Det är i dessa bilder som barnen kan dra egna 

slutsatser. Nelson menar också att detta kan stärka barnens identitet, då bildkonsten kan fånga 

upp barnens egna liv och bekräfta dem. För att sådana samtal ska kunna ske behöver barnen 

en vuxen som kan leda samtalen. Nyfikenheten hos barnen måste väckas för att de ska kunna 

se och upptäcka. Som pedagog måste man vara tålmodig och öppen. Man ska vänta in barnens 

tankar och inte presentera färdiga lösningar.38  

 

Nelson beskriver en pedagogisk metod för att visa konst för barn. För att få ut det bästa av 

samtalet behöver konstverket vara begripligt för barnen genom att de har egna erfarenheter av 

innehållet som de kan koppla till. Pedagogen behöver därför hitta konstverk som vars innehåll 

har en balansgång med barnens egna erfarenheter. Metoden går till så att man först talar med 

barnen om företeelsen som finns gestaltad i konstverket, som kan bestå i en känsla eller 

erfarenhet. Under detta samtal lyfts barnens egna erfarenheter fram. Barnen ska minnas, 

känna efter och tänka, vilket gör att det skapas inre bilder. Efter detta får barnen se bilden. 

Detta kan ske på en utställning, där barnen efter det inledande samtalet får gå in och leta bland 

alla verk efter känslan man tidigare pratat om. När de hittat bilden får de förklara för varandra 

hur de kunde känna igen känslan i just den bilden. Barnen får beskriva hur de tolkat bilden. 

Barnen kan välja olika bilder eftersom de speglar deras egna erfarenhet, vilket gör att inget 

blir rätt eller fel. De får därigenom en förståelse för att erfarenheterna speglar valet av 

bilder.39   

 

                                                
37 Bendroth Karlsson, 1998 
38 Nelson, 1996 
39 a.a. 
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Grundstam-Thurin anser att man kan konfrontera barn med konst som ett fristående ämne 

redan när barnen är 5-6 år. I pedagogens arbete är det konstmedvetandet och lusten till 

konsten som ska väckas hos barnen. Viktigt att tänka på är att ha med sig något mer än bara 

bilden att visa för barnen. Man kan ta med bilder av konstnären och dennes familj för att 

barnen ska få en bild av att konst är något som finns mitt i vardagen. För att göra det 

spännande kan man använda sig av diabilder i ett mörkt rum. För riktigt små barn kan man 

istället använda sig av konstböcker. Vill man arbeta med barnens upplevelser runt en bild ska 

man inte berätta vad konstnären valt att kalla sitt verk. Det kan man berätta efter att barnen 

delgett sin tolkning, vilket i sin tur kan sätta igång ett nytt samtal kring bilden. Följande 

kommer ett urval av stödfrågor som Grundstam-Thurin använder sig av: Vilken stämning 

förmedlar bilden? Vad vill bilden berätta för oss? Hur känns bilden? Spännande, rolig eller 

sorglig? Skulle du vilja vara med någonstans i bilden? Hur känns vädret på bilden? Vad tror 

ni händer utanför bilden? Var på jorden är vi i bilden? 

 

För att även de blyga barnen ska våga och lättare komma igång i berättandet är det bra att 

inleda med en lätt fråga. Det är också viktigt att poängtera att allas tankar är lika riktiga och 

viktiga. När man arbetar med elever och barn som inte är bekanta brukar Grundstam-Thurin 

använda abstrakta konstbilder för samtal. Grundstam-Thurin har märkt att dessa lättare fångar 

barnen.  I samtal om sådana bilder används frågor som: Hur är stämningen i bilden? Är 

konstverket skrämmande? Är konstverket roligt? Kan vi upptäcka några detaljer i målningen? 

Vilket humör tror ni att konstnären var på när han/hon målade? Upptäcker barnen någon figur, 

exempelvis en drake i bilden kan man spinna vidare på detta genom att fråga var den kommer 

ifrån, om den mött någon utanför bilden o.s.v.40 

 

 

2.5 Summering av litteratur 

Enligt Ahlner Malmström är ritandet och målandet den form av kommunikation som barnen 

behärskar. Vi vuxna bortser från att barns bilder är något kommunikativt, vilket i sin tur gör 

att vi inte funderar så mycket på vad barnen uttrycker i sina bilder. När vi kommenterar barns 

bilder resulterar det ofta med att vi säger att bilden är fin.41 Barnes säger att man i stället kan 

kommentera och fråga barnen om känslor, färger och former m.m. Detta anser Barnes leder 

till att barnen lättare får förståelse för de värden och kvaliteter i det de gör. I 

                                                
40 Grundstam-Thurin, 1996  
41 Ahlner Malmström, 1991 
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bildundervisningen ska barnen få möjlighet till att visa sin individualitet, vilket uppnås genom 

att barnen får visa att det inte enbart finns ett sätt att lösa saker på. Att fantisera med barnen 

tror Barnes leder till mer fantasifulla konstverk samt kreativitet i skrivande och 

problemlösning.42 Ahlner Malmström säger också att om barnen i förskolan utvecklar sin 

förståelse för hur andras bilder utformas, får barnen en bättre kommunikativ kompetens.43 

 

Kennedy hänvisar till pedagogiken i Reggio Emilia, där en bild inte bara är ett resultat, utan 

också en berättelse över något som har hänt. Därför är det också viktigt att barnets egen 

berättelse om bilden och hur den gjorts framkommer.44 Bendroth Karlsson hävdar att 

bildsamtal ger barnens bilder mening genom att de görs synliga och tankarna bakom bilderna 

lyfts fram. Samtalet gör att barnen använder sina egna tankar och åsikter, vilket i sin tur kan 

ge dem självförtroende.45  

 

Nelson hävdar att konstnärers verk lämpar sig för samtal, då dessa gestaltar livets frågor.  

Samtal om sådana bilder kan stärka barnens identitet, då bildkonsten kan fånga upp barnens 

egna liv och bekräfta dem.46 

 

 

2.6 Problemprecisering 

Med tanke på mitt syfte, efter att jag nu gått igenom litteratur i ämnet, vill jag i min 

undersökning ta reda på hur bildsamtal med förskolebarn fungerar i praktiken. 

 

Vad beskriver förskolebarn att de ser i konstbilder som är mer abstrakta och mer illustrativa? 

Skiljer sig dessa samtal på något sätt? 

 

Vad säger barnen om sina egna bilder när de får berätta om dem? 

  

 

                                                
42 Barnes, 1994 
43 Ahlner Malmström, 1991 
44 Kennedy, 2003 
45 Bendroth Karlsson, 1998 
46 Nelson, 1996 
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3. Metod 

I metoddelen behandlas innehållet utifrån min vetenskapliga inriktning. Vidare tar jag upp 

vilket urval som gjorts och hur samtalen med barnen var upplagda, hur de genomfördes och 

vilket material som använts. Efter det presenteras databearbetningen och hänsynstagande 

utifrån etiska riktlinjer. 

 

 

3.1 Vetenskaplig inriktning 

För att besvara de frågeställningar som låg till grund för detta arbete valde jag att göra en 

kvalitativ undersökning genom bildsamtal, där jag som samtalsledare tillsammans med 

förskolebarn, i grupp, pratat om olika bilder, såväl konstnärers som barnens egna bilder. 

Under samtalen har jag använt mig av frågor som stöd, vilket enligt Kvale kan beskrivas som 

en halvstrukturerad intervju. Denna metod har jag använt för att det inte är det man vet eller 

tror sig veta innan som är viktigast, utan det är erfarenheterna man får genom undersökningen 

som är det speciella. Målet med en kvalitativ undersökning är att få förståelse för ämnet 

istället för en förklaring.47 Kvale stärkte mitt val av metod och undersökning, då metoden 

namnges som en resa där intervjuaren är resenär. Resan kanske inte bara för med sig nya 

kunskaper, utan resenären själv kan förändras genom att det kan sättas igång en 

reflexionsprocess. Sedan kan resenären genom sin förståelse få andra till att reflektera.48  

 

 

3.2 Urval 

Jag valde att utföra bildsamtalen på en förskola där det fanns barn i åldrarna 1-5 år. Jag hade 

tidigare varit på denna förskola så barnen kände mig och jag kände dem. Detta tyckte jag var 

viktigt för att få en så trovärdig bild som möjligt av hur dessa samtal kunde te sig i praktiken. 

Jag trodde att barnen hade lättare att prata med någon som de redan kände om bilderna. Detta 

gjorde att jag också kunde börja med samtalen direkt, utan att jag behövde speciell tid för att 

bekanta mig med barnen, vilket också kan förklaras som att jag gjort ett bekvämlighetsurval.    

 

Valet av barn styrdes av deras ålder, samt godkännande för deltagande av deras föräldrar. 

Barnen var mellan 3-5 år. Jag ville samtala med de lite äldre barnen eftersom de skulle kunna 

                                                
47 Lökken, Söbstad, 1995 
48 Kvale, 1997 
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uttrycka sig verbalt. Det fanns 6 barn i denna ålder på förskolan. Föräldrarna till dessa barn 

hade fått ett brev av mig där jag förklarat undersökningen. De barn som var där vid tillfällena, 

då jag skulle ha bildsamtalen fick vara med, om föräldrarna godkänt deltagandet.   

 

 

3.3 Material och genomförande 

Jag använde mig av konstbilder som var mer eller mindre föreställande. Mitt syfte med detta 

var att jag ville veta vad barnen hade för tankar och funderingar om olika former av 

konstbilder, samt om samtalen skilde sig på något sätt.  Jag hade valt fyra konstbilder som vi 

skulle samtala om. Två stycken som jag ansåg var mycket föreställande och två som var 

mindre föreställande. Jag hade valt dessa bilder från boken Bildriket Min nya skattkammare, 

detta för att jag trodde att barnens föräldrar kände till boken, annars skulle den vara lätt att 

hitta om de skulle vilja se på bilderna. Jag valde verken Blå av Joan Miró och Komposition 

med rött, gult och blått av Piet Mondrian för att dessa enligt mig var de mest abstrakta i 

boken. Som mer föreställande bilder valde jag Grindslanten av August Malmström och Blir 

du lönsam lille vän? Av Peter Tillberg.49 Dessa valde jag för att jag antog att barnen kunde 

relatera till dem. Pedagogerna hade godkänt bilderna innan samtalen.  

 

Till samtalen om barnens egna bilder fick barnen först se på en av de bilder vi samtalat om för 

att komma ihåg vad vi gjort tidigare. Sedan fick de måla en bild som vi sedan skulle prata om.  

 

Metoden i utförandet av dessa samtal byggdes på den kunskap jag fick genom litteraturen. Jag 

anpassade stödfrågorna efter barnens ålder och gjorde en intervjuguide50. För att göra det 

använde jag mig av Doverborg och Pramling Samuelssons metodikbok för barnintervjuer.51 

Samtalen blev då till en halvstrukturerad intervju.52 

 

Samtalen skedde i grupp, eftersom jag efter litteraturgenomgången såg vikten av att barnen 

fick delge varandra sina tankar. Detta kallar Kvale för fokusgrupp. Samtalen om 

konstbilderna ägde rum under två olika tillfällen för att jag skulle kunna dela upp barnen i 

mindre grupper. Detta gällde också för samtalen om deras egna bilder. 

 
                                                
49 Se Alfons, H. (1986) Min nya skattkammare, Örebro: Natur & Kultur  
50 Se bilaga  
51 Doverborg, Pramling Samuelsson, 2004 
52 Kvale, 1997 
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Nedanstående är barnens fingerade namn. Åldern är indelad i antal år och månader.   

 

Barngrupp 1:  Göran 3:11 år, Maria 3:7 år, Theres 3:7 år    

 

Barngrupp 2:   Ivan 3:8 år, Kristin 4:4 år, Jenni 4:9 år 

 

Jag inledde samtalen med de mest abstrakta bilderna för att sedan avsluta med de två mer 

föreställande målningarna. Detta gjorde jag för att de abstrakta bilderna, enligt Grundstam-

Thurin, lättare fångar barnen.  Då dessa barn är ovana vid bildsamtal till konstbilder såg jag 

därför denna ordning som ett bra tillvägagångssätt. Jag hade också gjort ett antagande, där jag 

menade att det kunde vara bra att samtala om konstnärers bilder med barnen för att de skulle 

kunna få förståelse och erfarenhet av att prata om bilder. Detta gjorde att jag bestämde mig för 

att prata om konstnärers verk först.  

 

I nästa steg bestämde jag mig för hur jag skulle dokumentera samtalen. Som dokumentation 

använde jag mig av bandspelare så jag kunde spela in samtalen med barnen. Detta ansåg jag 

var bra, eftersom jag då kunde koncentrera mig på barnen istället för att dokumentera genom 

skrift.   

 

I samtalen om barnens egna bilder var det en flicka som var sjuk, vilket förklarar bortfallet i 

resultatet.  

 

 

3.3.1 Databearbetning 

För att sammanställa samtalen om konstbilderna gjorde jag en kvalitativ analys av dem, alltså 

tittade jag efter egenskaperna i samtalen. Detta gjorde jag genom att utforma kategorier som 

jag bestämde genom intervjuguidens olika områden. Vad barnen såg i bilderna, känslorna 

samt vad bilden berättade om den vore med i en saga. Lökken och Söbstad menar att i en 

kvalitativ undersökning beskriver man en allsidig bild av det som studeras. Slutsatserna styrs 

till större delen av det insamlade materialet.53  

 

 

                                                
53 Lökken, Söbstad, 1995 
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I bildsamtalen där barnen fick berätta om sina egna bilder valde jag att göra en 

sammanställning där det som enligt mig var mest väsäntligt fick framkomma. 

 

 

3.3.2 Forskningsetik 

Jag hade tagit del av Kvales etiska riktlinjer,54 samt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.55 

Jag hade genom ett brev till barnens föräldrar delgett dem mitt syfte och min metod för 

undersökningen. Föräldrarna hade tagit ställning till om deras barn fick delta i min 

undersökning samt om samtalen fick spelas in. Bildsamtalen var frivilliga för barnen. Det 

hade därmed skett ett informerat samtycke.56 

 

För att försäkra föräldrarna om barnens konfidentialitet57 skrev jag i brevet att inga namn eller 

andra uppgifter om barnet skulle finnas med i arbetet, barnen var alltså anonyma. Jag 

försäkrade dem också om att det bara skulle vara jag som lyssnade av inspelningarna om 

bandspelare skulle användas.  

 

Jag hade uppmärksammat möjliga konsekvenser58 av att barnen deltog i undersökningen 

genom att personalen på förskolan fick vara med och godkänna mitt val av bilder. 

Bildsamtalen var fördelaktiga för barnen då samtalen kunde spegla deras tankar och 

funderingar. Genom det kunde barnen ta del av varandras tankar.  

 

Jag tog också ställning till nyttjandekravet, vilket enligt Vetenskapsrådet innebär att 

informationen som tas fram i undersökning inte får användas till andra uppgifter, utan bara till 

denna undersökning.59 Jag förklarade i brevet till föräldrarna vad undersökningen skulle 

användas till.  

 

 

 

                                                
54 Kvale, 1997 
55 Vetenskapsrådet, 2006-11-22 
56 Kvale, 1997 
57 a.a.  
58 a.a. 
59 Vetenskapsrådet, 2006-11-22 
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4. Resultat 

I det följande resultatet har jag delat upp sammanställningen av samtalen i olika kategorier till 

varje konstbild. Detta gör att man lätt kan se vad barnen sagt om de olika bilderna. Jag börjar 

med samtalen om de abstrakta verken. Jag avslutar sedan med slutsatser av samtalen till dessa 

bilder för att sedan gå över till de illustrativa. Därefter kommer även här en avslutning med 

slutsatser. Samtalen är min återgivning av vad barnen sagt och inte deras exakta ord. Sist 

kommer en sammanställning där jag behandlar både de abstrakta och illustrativa bildsamtalen 

tillsammans, för att se om samtalen skiljer sig åt.  Avslutningsvis kommer en 

sammanställning av det barnen sa om sina egna bilder samt slutsatser.  

 

 

4.1 Blå av Joan Miró   

Denna målning är sparsam i sin komposition. Bakgrunden är blåaktig. Det finns en svart form. 

Diagonalt löper en tunn svart linje fram till en orange form.60 

 

 

4.1.1 Vad barnen såg i bilden 

Göran säger att det ser ut som rymden, Maria håller med. Göran förklarar genom att säga att 

det är svart där, och pekar på den svarta formen. Det som är runtomkring är jorden. Och här 

uppe är solen, pekar på den gula formen. Theres säger att strecket är en bilväg. När jag frågar 

Göran vad strecket ser ut som, för honom, säger han att det är en väg där man kan åka ända 

upp till solen Det är blått, blått, blått… När jag frågar om de vill säga något mer säger Göran 

att den svarta ser ut som en snäcka.  

 

Ivan säger att han ser ett rakt streck och en rund grej som kanske är en boll. Kristin ser att det 

är någonting där och pekar på en gul fläck i bilden. Ivan berättar att det är ett staket och Jenni 

säger att man kan ha hästar bakom staket så att de inte springer ut. Det är grönt på bilden 

säger Ivan och flickorna håller med.  

 

 

 

                                                
60 Se Alfons, H. (1986) Min nya skattkammare, Örebro: Natur & Kultur  
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4.1.2 Barnen berättar om känslor 

Man blir glad av att se på bilden, men den svarta ser lessen ut, säger Göran. Men han säger att 

han inte vet varför. Barnen säger att konstnären också var glad när han målade. Theres och 

Maria säger att de känner sig glada när de ser på bilden.  

 

Barnen säger att det känns bra när man ser på bilden, för att grönt är fint. Jenni berättar att 

hennes mamma tycker om gröna bilar, ljusgröna. När jag frågade hur konstnären kände sig 

när han målade svarade de glad. Jenni började då prata om att det finns konstnärer i Paris.  

 

 

4.1.3 Om bilden vore med i en saga 

Göran berättar att om bilden skulle finnas med i en sagobok skulle sagan handla om rymden. 

Theres och Maria har inga andra förslag.  

 

Om bilden vore med i en berättelse så tror Jenni att den skulle handla om grodor. Den skulle 

handla om grodor för att det är grönt på bilden och gräs är grönt.  

 

 

4.2 Komposition med rött, gult och blått av Piet Mondrian 

Denna målning består av ett rutmönster. Linjerna är svarta och vissa rutor är fyllda med gult, 

rött och blått.61  

 

 

4.2.1 Vad barnen såg i bilden 

Göran säger att han ser att det är ett stängsel. Maria säger att det är blått och Theres säger att 

det är svart, gult och blått. När jag frågar om de ser något mer svarar Göran att det kanske är 

en åsna.  

 

Jenni ser lila och rött och svarta ränder. Ivan fyller på med att det finns gul också. När jag 

frågar vad det ser ut som svarar Jenni att det ser ut som en zebra. Kristin funderar på vem som 

har målat det gula innanför strecken.  

 

                                                
61 Se Alfons, H. (1986) Min nya skattkammare, Örebro: Natur & Kultur  
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4.2.2 Barnen berättar om känslor 

Barnen säger att man känner sig glad av att se på bilden. Theres vet inte varför, hon säger att 

det är gult och att hon tycker om den färgen. Barnen berättar vilka färger de tycker om. Göran 

säger att han tycker om alla färger i hela världen. Barnen tror inte att konstnären tycker om 

alla färger, eftersom det inte är så många färger med.   

 

Bilden känns bra. Jenni tycker att den känns jätte bra för att hon älskar vitt. Bilden känns 

också läskig för att det är som en döskalle, svart och vitt, säger hon. Jenni berättar för oss att 

de visade en sån på TV och då blev hon jätte rädd.  

 

 

4.2.3 Om bilden vore med i en saga 

Om bilden skulle vara med i en saga skulle den handla om ett stängsel där det finns en jätte 

bakom berättar Göran, flickorna säger att det också skulle kunna finnas en blomma eller ett 

leksaksgossedjur. 

 

I en sagobok skulle bilden handla om grodor tror Ivan. Men det tror inte Jenni, den skulle 

handla om något läskigt. Kanske om en häxa säger Ivan. Kristin funderar och frågar varför 

man har målat inne i bilden. Jenni tror att konstnären målade där för att han tyckte det blev 

fint så.   

 

 

4.3 Slutsatser av samtalen om de abstrakta bilderna  

När barnen skulle berätta om det de såg på de abstrakta bilderna svara de oftast med att det 

såg ut som något.  Barnen svarade direkt när de skulle berätta om det de såg.  

 

Därefter pratade vi om känslor i bilderna. När det gällde de abstrakta bilderna sa barnen att de 

såg glada ut. De sa att bilderna kändes glada. Barnen kunde inte förklara hur de tänkte när de 

sa att bilderna såg glada ut. Men en pojke sa att fläcken med svart i ena bilden såg ledsen ut. I 

grupp 1 var det en flicka som började prata om färgerna i en av bilderna efter en stund, och 

pekade på gult och sa att det var hennes älsklingsfärg. Så var det även för flera av barnen i 

grupp 2. Genom detta drar jag slutsatsen att barnen till viss del förknippar färger med känslor. 
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När jag frågade vad en saga skulle handla om i fall någon av de abstrakta bilderna skulle 

finnas med, blev det lättare för barnen att tänka lite större runt handlingen om bilden, vad 

bilden skulle kunna berätta. Sagorna skulle bl.a. kunna handla om ett stängsel där det fanns en 

jätte bakom, eller en blomma eller ett leksaksgossedjur. 

 

 

4.4 Grindslanten av August Malmström   

Här illustreras barn som bråkar om en grindslant. Barnen befinner sig på en grusväg som är 

försedd med en grind.62 

 

 

4.4.1 Vad barnen såg i bilden 

Göran säger att det finns en gubbe och pekar på pojken som står vid sidan. Han säger också 

att det är flera barn som leker. Göran säger efter en stund, att han blir ledsen och pekar på ett 

av barnen i bilden. När jag ber honom förklara hur man kan se att barnet är lesset vet han inte 

hur han kan se det. Han svarar senare att han ser ledsen ut. Efter en stund säger Theres att 

någon är glad, och hon är ledsen. Barnen vet inte vad som hänt när barnen är ledsna på bilden. 

När jag frågade vad det är som ligger på marken svarar Maria att det ligger böcker på marken.  

 

Jenni säger att det är ungar och färger och sånt. Ivan fortsätter med att säga att det finns barn 

och pojkar. Kristin ser då att det även finns en flicka. Jenni säger att barnen bråkar och sånt. 

Kristin ser att barnen inte har några strumpor, vilket hon tycker är konstigt.  

 

 

4.4.2 Barnen berättar om känslor 

Göran säger att bilden känns kul. På vilket sätt undrar jag då. Göran svarar att han är rolig och 

han, undertiden pekar han på olika barn på bilden.  

 

Ivan säger att barnen känner sig bra, Jenni vet inte. När jag frågar om flickan svarade de 

ledsen, för att hon gråter. Jenni säger att när man bråkar känner man sig ledsen, det blir min 

mamma när hon är arg. Barnen vet inte hur man kan se på någon om den är ledsen.  

                                                
62 Se Alfons, H. (1986) Min nya skattkammare, Örebro: Natur & Kultur  
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 4.4.3 Om bilden vore med i en saga 

Barnen (respondenterna) skulle vilja klättra i staketet och trädet på bilden. Maria vill inte vara 

med i bilden, hon vill bara titta. Om bilden var med i en sagobok skulle den handla om en 

ledsen flicka och ledsna pojkar. De tror inte att barnen säger något. Barnen vet inte vad som 

händer utanför bilden. Kanske en jätte som anfaller. När jag frågar var barnen på bilden är så 

svarar en flicka hemma.  

 

Ivan säger att han tror att sagan skulle handla om grodor. Kristin frågar då om det finns någon 

groda i bilden och tittar. Jenni säger då att det inte finns någon och Kristin funderar på vad det 

är som ligger på marken. Det är en hatt svarar Jenni. Vi fortsätter att titta på pojken som inte 

är med och bråkar. Kristin säger då att pojken har något bakom ryggen. Det är en säck svarar 

Ivan som skulle vilja vara med i bilden och leka. Jenni skulle bråka. Kristin skulle vilja leka 

med pojken som står och tittar. Hon ville leka med honom för att fråga om hon kan få säcken. 

Hon tror att det ligger godis eller glass i säcken.  När jag frågar vad som händer utanför bilden 

börjar barnen titta på detaljer i bakgrunden i bilden och ser en kyrka och ett hus. Jenni tror att 

barnen finns i Paris för där brukar folk att måla. 

 

 

4.5 Blir du lönsam lille vän? av Peter Tillberg 

I denna målning skildrar konstnären ett klassrum. Barnen sitter vid sina bänkar.63 

 

 

4.5.1 Vad barnen såg i bilden 

Theres ser en flicka. Jag frågar henne om det finns flera flickor och det gör det säger hon. På 

frågan hur man kan se att det är flickor säger Theres att hon inte vet. Maria säger efter en 

stund att det finns pojkar också. När jag frågar var barnen är svarar de att barnen är på skolan. 

Jag frågar då hur de kan se det. Göran säger att man ser att det är skolan eftersom barnen sitter 

vid bord. Man ska räkna så där och lära sig. Då säger Theres att de inte har något att måla på. 

Maria lägger till att det inte finns något att läsa i heller. Göran svarar genom att säga att det 

finns lådor där sakerna ligger i. Han tror att barnen ska ha samling och att barnen tittar på sin 

fröken.  

                                                
63 Se Alfons, H. (1986) Min nya skattkammare, Örebro: Natur & Kultur  
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Det är en skola svarar barnen samtidigt.  Det ser man för att barnen sitter ner.  

 

 

4.5.2 Barnen berättar om känslor 

Göran säger att barnen på bilden känner sig glada, för att de ser glada ut. Alla ser glada ut. 

När man tittar nära med huvudet blir det dimmigt här. Jag frågar om barnen tror att det är 

roligt att gå i den skolan. Då säger Göran att det ser tråkigt ut, för barnen ser inte ut att ha 

roligt.  

 

Bilden känns tråkig för att man bara sitter. Man kan ju somna, säger Jenni. Barnen ser ut att 

ha det bra. Men en del av barnen ser lessna ut, men någon är lite glad. De tror att barnen ska 

läsa och sånt.  

 

 

4.5.3 Om bilden vore med i en saga 

Om bilden skulle finnas med i en saga skulle den handla om barnen som går i skolan. Göran 

skulle vilja vara med där och pekar på en pojke. Maria vill inte vara någonstans i bilden och 

Theres vill vara en flicka i bilden.  De vet inte vad barnen lär sig. Barnen vet inte var skolan 

kan finnas.  

 

Barnen skulle vilja vara med i bilden. Göran skulle vilja skriva och titta i böcker. Jenni säger 

att man kan få kvarsittning i tre dagar om man är dum. Om man inte hör ifall man har en cd-

spelare. Man kan få utegångsförbud om man ser filmer man inte får se egentligen. Ivan 

upptäcker att någon är borta i bilden när jag frågar vad barnen tittar på. Kristin säger att de ser 

på oss. När jag frågar om de vill säga något mer säger Jenni att lamporna är snygga. De skulle 

hon vilja ha i sitt rum och ha disco.  

 

 

4.6 Slutsatser av samtalen om de illustrativa bilderna  

Då barnen skulle berätta vad de såg i de illustrativa bilderna dröjde det en stund innan de sa 

något. Barnen valde ut någon detalj i bilden som var tydlig, t ex. en pojke eller en flicka. 

Sedan fick jag fråga vidare för att de skulle säga något mer om det de såg. Det var lättare för 
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dem att prata om bilden som de sa föreställde en skola, då de berättade om saker som de 

förknippar med skola, t.ex. räkna och läsa.  

 

Då jag frågade hur de trodde att barnen i bilderna kände sig i de illustrativa bilderna, svarade 

de snabbt. Det var däremot svårare att förklara hur de kunde se att ett barn var ledset eller 

glatt. Det syns på bilden var det en flicka som sa.  

När jag frågade vad barnen trodde att en saga skulle handla om i de illustrativa bilderna 

svarade barnen med något de såg, t.ex. Om en ledsen flicka eller om barn i en skola.  

 

Barnen fick säga var de ville vara med i de illustrativa bilderna. I grupp 1 ville en av flickorna 

inte vara med någonstans.  De andra visade var de skulle vilja vara med, men de visste inte 

vad de skulle göra om de fanns med i bilden som de sa föreställde en skola, men i målningen 

Grindslanten skulle de klättra och leka. Barnen har erfarenheter av att själva klättra, men inte 

att gå i skolan.  

 

 

4.7 Skillnader mellan samtalen 

När vi pratade om de abstrakta bilderna var det lätt för barnen att berätta om det de såg, 

medan de var mera avvaktande när det gällde de illustrativa bilderna. Det fanns en större 

frihet för tolkning i samtalen med de abstrakta bilderna.  

 

I de abstrakta bilderna speglades känslorna i färgerna och i de illustrativa syntes det på barnen 

i bilderna. Barnen hade lika svårt att förklara hur de upplevde känslor genom bilderna i båda 

kategorierna av bilder, men de hade lättare för att se känslor i de illustrativa bilderna.   

  

Barnen hade lättare att hitta på vad en saga skulle handla om i de abstrakta bilderna än i de 

illustrativa.  
 

I samtalen med de illustrativa bilderna kommer barnens föreställningar och erfarenheter fram 

tydligt. I de abstrakta bilderna får i stället fantasin mer utrymme.  
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4.8 Samtalen om barnens egna bilder 

Till samtalen om barnens egna bilder fick barnen först se på Blå av Joan Miró för att komma 

ihåg vad vi gjort tidigare. Sedan fick de fritt måla en bild som vi sedan skulle prata om. I 

nedanstående text har jag citerat det som barnen sa om sina bilder. 

 

 

4.8.1 Barnen berättar om sina bilder 

Kristin: ”Jag har gjort en sol och en måne […] Här borta är det en godispåse […] När jag 

gjorde den här så tänkte jag på en ring […] Det blev som jag tänkt.” 

 

Göran: ”Jag har gjort en robot med en sol där […] Och här är Batman som är osynlig. Han 

försvinner in i det svarta där […] Jag vet inte riktigt vad jag tänkte på när jag målade. Batman 

kanske […] Ja, det blev som jag ville.”  

 

Ivan: ”Det här är en Heffaklump som gjorde sönder min julgran som jag gjorde först […] 

Runt är det fotspår […] Jag vet inte vad jag tänkte på […] Det blev som jag ville.” 

 

Maria: ”Det är gräs och en ring […] Det är MF som står i gräset […] Vet inte.”  

 

Theres: ”En sol och här är det en himmel […] Det blåa är en fisk […] Ja, jag tycker om fiskar 

[…] Den simmar […] Jag tänkte att jag ville göra en fisk […] Det svarta är en haj.”    

 

 

4.9 Slutsatser av samtalen om barnens egna bilder 

Samtalen visar att barnen kan berätta om vad de målat. Barnen säger också att bilden blev 

som de hade tänkt. Tre av barnen visste inte vad de tänkte på när de gjorde bilden och två 

berättade att de tänkte på något som var förknippat med bilden.   
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5. Diskussion 

I metoddiskussionen behandlas valet av undersökningen, reliabilitet och validitet, samt min 

pedagogiska roll, vidare kommer en resultatdiskussion som följs av erfarenheter för framtiden 

och som avslutas med idéer om framtida forskning. 

 

 

5.1 Metoddiskussion 

Nedan kommer diskussioner om mina val i undersökningen, reliabilitet och validitet samt min 

pedagogiska roll.  

 

 

5.1.1 Val av undersökning 

Från början var min tanke att jag enbart skulle arbeta med barnens egna bilder. Genom 

litteraturstudiens gång, blev jag även intresserad av hur det skulle vara att samtala med barnen 

om konstbilder också. Litteraturstudien gav mig ord på det som jag känt som svårt tidigare, 

just hur man kan samtala med barnen om deras bilder, både under arbetets gång och i form av 

bildsamtal i en avslutande samling. Därför kändes det också lämpligt att ta tillfället i akt och 

prova att samtala om konstbilder med barnen, eftersom det var något jag själv inte funderat så 

mycket på.  

 

 

5.1.2 Val av metod 

Reliabilitet innebär att tillförlitligheten i undersökningen skall fastställas. Undersökningen 

utfördes på samma villkor och med halvstrukturerade frågor avsedda att besvaras med öppna 

svar. Resultatet kunde dock ha blivit ett annat beroende på vilka barn som deltar. I denna 

undersökning är det deltagarnas specifika tankar som är i fokus. Resultatet påverkas också av 

samtalsledaren, som i detta fall var jag. Samtalsledarens påverkan och eventuella styrning 

måste alltså finnas med i beräkningen. Viktigt att poängtera är också att detta är vad jag fått 

fram genom mina samtal, vilket gör att det är mina tolkningar och inte något generellt resultat. 

 

Med validitet menas att kontrollera om undersökningen täcker området jag hade för avsikt att 

undersöka. Täcker mitt resultat det område jag valt att undersöka? Det anser jag att den har 

gjort, genom att jag i bildsamtalen använt mig av frågor som tagits upp i 
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litteraturgenomgången, vilka jag också ser som relevanta. Resultatet gav mig en bild av hur 

bildsamtal kan te sig i praktiken, samt vad barnen såg i de olika bilderna. Jag kunde också 

urskilja olikheter i samtalen. Jag har fått praktiska erfarenheter av att utföra bildsamtal, vilket 

jag angav i mitt syfte. Området täcks i den mån att det gäller barnen på förskolan jag varit på, 

då andra barn antagligen skulle ha sagt andra saker. Det var första gången som jag genomfört 

bildsamtal med barn vilket kan ha medfört att svaren kan vara mindre uttömmande än om en 

van samtalsledare skulle ha genomfört dem. 

 

För att få ut det bästa av samtalet, anser Nelson, att konstverket behöver vara begripligt för 

barnen genom att de har egna erfarenheter av innehållet som de kan koppla till. Pedagogen 

behöver därför hitta konstverk som vars innehåll kan relatera till barnens egna erfarenheter.64 

Utefter Nelsons tankar valde jag ut de illustrativa bilderna som jag trodde att barnen hade 

erfarenheter eller tankar om. Jag känner nu i efterhand att det hade varit bra om jag tillämpat 

hela Nelsons metod, där man först samtalar med barnen om ämnet man ska beröra innan man 

visar bilderna. Då tror jag att barnen hade uppmärksammat fler saker i bilderna. Då tänker jag 

på de illustrativa bilderna.  

 

Alla barn pratade inte så mycket, vilket framkommer i resultatet. Därför anser jag att det var 

bra att jag hade små grupper. Det gjorde det lättare för mig att försöka få alla delaktiga på 

något sätt i samtalet. Det är viktigt att man tar alla barn och deras tankar de berättar på lika 

stort allvar. 

 

I samtalen om barnens bilder skulle jag så här i efterhand ha gett dem en uppgift som de 

skulle lösa på sitt sätt, i stället för att de fick måla fritt. Det tror jag skulle ha gett en mer 

intressant diskussion, både mellan mig och barnen samt barnen sinsemellan. Min undran var 

dock att se vad barnen sa om sina egna bilder, vilket jag här fick fram.   

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Nelson, 1996 
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5.1.3 Min pedagogiska roll 

Jag hade en föreställning om att det skulle vara lättare att prata med barnen om de illustrativa 

bilderna, men det visade sig vara tvärt om för mig som samtalsledare. Jag upplevde att det var 

svårt att ställa frågor till barnen, då jag hela tiden försökte formulera mig på ett sätt som inte 

gör att barnen styrs för mycket av mig. Jag upptäckte dock, efter att jag lyssnat på 

inspelningarna att jag vid ett flertal tillfällen pekade på bilderna, vilket antagligen gjorde att 

barnen sa något om det. Samtidigt är jag som samtalsledare där för att leda barnen i samtalet. 

Det var lättare att fråga om de abstrakta bilderna, eftersom barnen och jag då befann oss mer 

på samma plan erfarenhetsmässigt. Bendroth Karlsson ser pedagogen som en guide där 

barnen genom denne får kunskap, som att se och samtala. Detta ger aktiviteten ett innehåll. 

För att sådana samtal ska kunna ske behöver barnen en vuxen som kan leda samtalen. 

Nyfikenheten hos barnen måste väckas för att de ska kunna se och upptäcka. Som pedagog 

måste man vara tålmodig och öppen. Man ska vänta in barnens tankar och inte presentera 

färdiga lösningar.65 Jag kan här se en risk med mina samtal, då jag hade svårt att inte tänka på 

att jag utförde en undersökning. Jag tror att jag lättare hade kunnat väcka barnens nyfikenhet 

om jag vågat säga mer saker själv, som jag valde att låta bli att säga för att jag var rädd att 

styra barnens tankar.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Mina frågeställningar bestod i att undersöka vad förskolebarn säger om olika bilder, vilket jag 

anser att jag fått svar på. Då kan man fråga sig vad jag har för nytta av detta, samt om jag fått 

någon ny kunskap. Genom samtalen om konstbilderna har jag fått uppfattningar om vad dessa 

barn tänker om skolan. Föreställningar som framkommer hos barnen är att man i skolan sitter 

vid bord/bänkar, att man räknar, läser, lär sig och att man kan få kvarsittning. Detta är enligt 

min mening viktiga iakttagelser, då detta skulle kunna vara bra att ha som 

diskussionsunderlag vid exempelvis övergången mellan förskola och skola.    Något som 

också framkommer är att barnen har svårt att förklara känslor och att det är svårt för dem att 

beskriva hur det syns på någon hur den känner sig, vilket för mig är nya erfarenheter. Genom 

det drar jag slutsatsen att det är viktigt att prata med barn om känslor och hur de kan yttra sig, 

för att de lättare ska kunna se på någon hur den känner sig.   

 

                                                
65 Nelson, 1996 
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Jag har insett möjligheten av att använda bildsamtal för att kunna beröra barns tankar och 

erfarenheter på ett bra sätt.  Jag ville också se om samtalen skilde sig åt på något sätt, vilket de 

gjorde. Samtalen om de abstrakta bilderna öppnade upp för mer fantasifulla tolkningar och jag 

upplevde att barnen inte kände sig lika osäkra som i samtalen om de illustrativa bilderna. Jag 

upplevde också att barnen lättare kunde hitta på handlingar kring dessa bilder. Grundstam-

Thurin66 har märkt att abstrakta bilder lättare fångar barnen, vilket jag då kan hålla med om. 

Det är självklart så att de illustrativa bilderna styr mer eftersom det syns vad det är. Men jag 

tror att det också kan bero på att barnen redan i denna ålder är påverkade av vad som är rätt 

och fel. Då menar jag att barnen kanske tror att jag som samtalsledare vill åt något speciellt. 

Jag tror att det ofta kan vara så att vi vuxna frågar barnen saker där man förväntar sig ett visst 

svar, vilket barnen lär sig att hantera genom att svara på det sätt som de tror att vi vuxna vill.  

Enligt mig låter vi sällan barnen svara på frågor där alla svar är rätta, vilket kan skapa 

osäkerhet vid mer öppna frågor. Därför är det viktigt att som pedagog och samtalsledare visa 

uppskattning och intresse för det som barnen berättar. Resultatet kan också ha med barnens 

ovana att prata om bilder på detta sätt, samt situationen i sig att göra.   

 

Ahlner Malmström menar att om barnen i förskolan utvecklar sin förståelse för hur andras 

bilder utformas, såväl kamraters, konstnärers och massmedias bilder, får barnet en bättre 

kommunikativ kompetens. Barnen utvecklas i samspelet med andra.67 Även små barn kan lära 

sig att börja uppmärksamma bilders innehåll och uttryck. Bildspråk kan tränas genom 

övningar som riktar in sig på barns uppmärksamhet av bilders innehåll, form, uttryck och 

språkhandling. Bendroth Karlsson anser att barnen ska få träning i att se samt utöva 

bildsamtal.68 Dessa synpunkter tolkar jag som att bildspråket är något som kräver övning. Jag 

tror att om man fortsätter samtala om konstbilder med barnen skulle de bli mer vana och 

lättare kunna berätta om det de ser och upplever. Det tror jag i sin tur kan bidra till att de 

uppmärksammar sina möjligheter i sitt eget bildskapande. Det är då det hänger på mig och 

andra pedagoger att fånga upp det som barnen uttrycker i sina egna bilder. Genom att barnen 

fick berätta för mig om sina bilder de själva hade målat uppstod en kommunikation genom 

bilderna. Jag och barnen som var med på samtalet fick veta något om varje barns bild som vi 

kanske inte fått reda på annars. Det märktes också att barnen under samtalets gång blev 

intresserade av varandras bilder och lyssnade på varandra.  

                                                
66 Grundstam-Thurin, 1996  
67 Ahlner Malmström, 1991 
68 Bendroth Karlsson, 1998 
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Bildsamtalen om konstbilder har gett mig en möjlighet till att samtala med barnen om saker 

som jag inte gjort förut. Nelson påpekar att i konstnärers verk gestaltas livets frågor och de 

kan därigenom göra dem synliga. Det är därför som just sådana bilder lämpar sig för samtal. 

Barnen behöver möta bilder som är mångtydiga där uppmärksamhet krävs. Det är i dessa 

bilder som barnen kan dra egna slutsatser. Nelson menar också att detta kan stärka barnens 

identitet, då bildkonsten kan fånga upp barnens egna liv och bekräfta dem.69 Samtalen anser 

jag för bilden vidare genom att det är först när man talar om bilderna som de blir verkliga och 

levande, både vad det gäller barnens egna bilder samt andras. Kennedy säger också att det är 

just därför som det är viktigt att inte bara visa upp bilden som ett resultat, utan också lyfta 

fram barnens berättelse om den.70 Dagens samhälle präglas mycket av bilder av olika slag, 

som jag också anser är viktiga att lyfta fram, annars finns det stor risk att vi vuxna missar 

barnens tankar om dessa.  

 

Barnes anser att om man fantiserar med barnen, kan det leda till att de får lättare att själva 

skapa fantasifulla konstverk.71  Enligt Evenshaug och Hallen såg Vygotskij också fantasin 

som en viktig del i barns utveckling.72 Jag tolkar detta som att samtal om konstbilder kan vara 

ett sätt att göra detta på. Då ser jag de abstrakta bilderna som en bra utgångspunkt för samtal 

med fantasin i fokus. En flicka som jag tidigare upplevt som mycket tyst, som inte säger alls 

mycket, sa ändå en del, vilket gladde mig. Att arbete med bilder i ett kommunikativt syfte tror 

jag därför kan vara speciellt bra för tystlåtna barn att ha som stöd i sitt berättande. Om man 

även pratar om deras egna bilder skulle det säkert stärka deras självkänsla. Barnes tror också 

att det kan påverka andra områden, så som kreativiteten i skrivande och problemlösning.73  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Nelson, 1996 
70 Kennedy, 2003 
71 Barnes, 1994 
72 Evenshaug, Hallen, 2001 
73 Barnes, 1994 
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5.3 Erfarenheter för framtiden 

Mitt syfte med detta arbete var att jag ville veta hur bildsamtal med förskolebarn  fungerar i 

praktiken. Jag känner att mitt syfte har uppfyllts då jag har fått nya kunskaper och 

erfarenheter genom att jag använt mig av bildsamtal.  

 

Då jag genom detta arbete har pratat med barnen om olika saker så som känslor, barnens 

erfarenheter och upplevelser av olika slag, känner jag att bildsamtal är en bra metod för att få 

igång barnens fantasi och tankar kring olika ämnen. Jag känner därför att jag som pedagog 

mycket väl kan använda mig av bildsamtal för att tillämpa delar i Lpfö-98. Där står att barnen 

bl.a. ska få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra, samt utveckla sin 

förmåga att iaktta och reflektera. Jag finner också stöd i läroplanen då barn enligt denna söker 

och erövrar kunskap genom att samtala och reflektera genom samspel med både vuxna och 

barn.74  

 

De erfarenheter jag fått från bildsamtalen med förskolebarnen är att det är viktigt att tänka på 

valet av bilder. Samt att valet styr syftet med samtalen. Om mitt syfte är att utveckla barnens 

fantasi skulle jag främst välja abstrakta bilder att prata om. Är mitt syfte att prata om specifika 

ämnen, där jag vill åt barnens tankar och funderingar kring ämnen, skulle jag välja illustrativa 

bilder. När det gäller känslor anser jag att båda kategorier av bilder är möjliga 

diskussionsunderlag.  

 

 

5.4 Förslag till framtida forskning 

Jag skulle vilja fortsätta samtala om konstbilder med barnen för att se hur samtalen utvecklas. 

Samt om deras eget bildskapande påverkas av att man har bildsamtal om konstbilder. Det 

samma gäller barnens egna bilder.  

 

 

 

 

                                                
74 Lärarförbundet, 2002 
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Bilaga  

 

Intervjuguide 

Stödfrågor till Blå av Joan Miró och Komposition med rött, gult och blått av Piet 

Mondrian. 

 

- Berätta för mig vad ni ser på bilden 

 

- Berätta för mig hur är stämningen är i bilden… Känns den glad, arg eller ledsen? 

- Är bilden läskigt? 

- Är bilden roligt? 

 

- Kan vi upptäcka något i bilden? 

 - Vad kan det vara? 

  

- Vilket humör tror ni att konstnären var på när han målade? 

 - Hur menar du då? 

 

- Skulle den här bilden kunna vara med i en saga? 

 - Vad skulle den handla om i så fall?  

 

 

Stödfrågor till Grindslanten av August Malmström och Blir du lönsam lille vän? Av 

Peter Tillberg. 

 

- Berätta för mig vad ni ser på bilden. Vad händer i bilden? 

- Om bilden skulle vara med i en saga, vad tror ni den skulle handla om? 

- Vad berättar bilden  för oss? 

 

- Hur känns bilden? Spännande, rolig eller sorglig? Något annat? 

 

- Berätta för mig hur ni tror att barnen på bilden känner sig?  

 - Hur ser ni det? 
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- Skulle ni vilja vara med någonstans i bilden?  

   

- Vad tror ni händer utanför bilden? 

 

- Var på jorden är vi i bilden? 

 

 
 
Stödfrågor till samtalen om barnens egna bilder 
 
- Berätta om din bild… 
 
- Hur gjorde du? 
 
- Blev det som du ville? 
 
- Vad tänkte du på när du målade bilden?  


