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Comprehension + Media = Reading development?  

How pupils’ reading comprehension can develop through media 

Antal sidor: 26 

Forskning visar att medier är en central del i samhället eftersom information och underhållning 

medieras. Barn möter ofta olika typer av texter genom olika medier på fritiden och i skolan. 

Om elever får koppla sina tidigare erfarenheter till ny information, befästs deras kunskaper på 

en djupare nivå. Eftersom läsförståelse är en central del i undervisningen bör därför medier 

integreras i undervisningen. Även Skolverket menar att elevers tidigare erfarenheter ska vara 

en del av undervisningen. Litteraturstudiens syfte är att utveckla kunskap om hur undervisning 

i grundskolans tidigare år kan stärka elevers utveckling i läsförståelse med hjälp av olika me-

dier, vilket har lett fram till följande frågeställningar: 

- Hur påverkar medier elevers utveckling av läsförståelse? 

- Hur kan lärare använda medier för att bidra till en utvecklad läsförståelse? 

Undersökningsmaterialet består av nationellt och internationellt material bestående av sju ar-

tiklar, fyra doktorsavhandlingar, en licentiatavhandling samt en antologi. Materialet berör lit-

teraturstudiens syfte och frågeställningar och är vetenskapligt granskade.  

Av den första frågeställningen har det framkommit att elevers läsförståelse påverkas i relation 

till medier och motivation. Resultatet visade att elever som hade medier integrerat i undervis-

ning där de läste och tolkade multimodala texter fick en djupare förståelse av texters innehåll 

och budskap. Genom den andra frågeställningen har det framkommit att medier och elevers 

tidigare erfarenheter är något som sällan integreras i undervisningen, på grund av avsaknad 

erfarenhet hos lärare. Resultatet visade även att lärare som undervisar om läsförståelsestrategier 

explicit med hjälp av medier bidrar till att elever utvecklar sin läsförståelse.  

Sökord:  Erfarenhet, Experience, Läsförståelse, Läsförståelsestrategi, Medium, Motivation, 

Reading comprehension, Reading comprehension strategy 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har tidningar och nyheter rapporterat om hur svenska elevers läsför-

ståelse har försämrats (Hernvall, 2015; Hazheer, 2013). Det finns forskning om hur den 

tidiga läsutvecklingen ter sig bland barn.  Men forskning om den fortsatta läsutvecklingen 

och utvecklandet av en mer avancerad läsförståelse är inte lika omfattande (Skolverket, 

2010, s. 3).  

 

Utifrån våra begränsade erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning [VFU] och före-

läsningar från lärarutbildningen, har vi fått uppfattningen att undervisning i läsförståelse 

sällan sker i samband med andra medier än tryckt text. Under vår lärarutbildning har det 

hittills talats mycket om betydelsen av att arbeta med läsförståelse, eftersom det ligger till 

grund för att elever ska kunna fortsätta utvecklas inom alla ämnen i skolan (Skolverket, 

2016b). Kunskap tas in på flera olika sätt och det är därför viktigt att undervisning kan 

varieras och utformas efter eleverna i skolan. Eftersom andra medier inte förekommer lika 

ofta i läsförståelseundervisning som tryckt text, finner vi området intressant att undersöka 

för vår framtida profession som lärare. Progressionstanken i svenskämnets kursplan (Skol-

verket, 2016c) genomsyrar alla årskurser därför utgår vi från ett progressivt synsätt i litte-

raturstudien. 

 

Forskning visar att elever redan i tidig ålder kan möta och skapa texter samt förhålla sig 

till innehållet genom att samtala om och tolka olika texter (Bergöö, 2009, s. 21). Men de-

finitionen av textbegreppet i förhållande till språk och medier är något mer än det skrivna 

symbolspråket. Tillgodogörandet av texter innebär inte alltid läsning av tryckt text utan 

kan också innefatta exempelvis läsning av film i form av avlyssning (Elmfeldt & Erixon, 

2007, s. 17–18). Därför räcker inte grundskolans godkända läsförmåga i dagens samhälle 

(Skolverket, 2016c, s. 252–253). Synsättet gällande elevers läsförmåga behöver vidgas och 

inkludera både pappersläsande och digitalt läsande på bred front. Dessutom ska läsning 

eller motsvarande förmågor av andra modaliteter, såsom illustrationer och videos också 

inberäknas i vad som krävs för en godkänd läsförmåga (Liberg, Folkeryd & af Geijerstam, 

2013, s. 106).  

 

Elevers kommunikativa förmågor är i konstant förändring i relation till skolan som står 

någorlunda still med deras Ipads och SMART-boards. På fritiden används medieteknolo-

gier målmedvetet jämförelsevis med dem som används i skolan (Elmfeldt & Erixon, 2007, 

s. 247). Vi upplever att skolan varken tar tillvara på medieteknologierna de har tillgång till 

eller elevers tidigare texterfarenheter såsom Tv-spel, Youtube, och Instagram. Det är ännu 

en bidragande faktor till varför området är relevant att undersöka i vår litteraturstudie.  

 

Litteraturstudiens resultat har sin utgångspunkt i nationella och internationella vetenskap-

liga artiklar, doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling. Litteraturstudien fokuserar 

på hur undervisning i grundskolans tidigare år kan med hjälp av olika medier utveckla 

elevers läsförståelse.    
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med litteraturstudien är att bidra kunskap om hur undervisning i grundskolans tidi-

gare år kan stärka elevers utveckling i läsförståelse med hjälp av olika medier. 

• Hur påverkar medier elevers utveckling av läsförståelse? 

• Hur kan lärare använda medier för att bidra till en utvecklad läsförståelse? 
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3. Bakgrund  

I bakgrunden kommer inledningsvis de teorier som litteraturstudien utgår från, kognitiv 

och sociokulturell teori, att beskrivas (kap. 3.1). Begreppen läsning och läsfärdighet för-

klaras därefter (kap. 3.2). I följande kapitel förklaras begreppen läsförståelse (kap. 3.2.1) 

och föreställningsvärldar (kap. 3.2.2). Sedan förklaras begreppet motivation i förhållande 

till läsförståelse (kap. 3.2.3) och läsförståelsestrategier (kap. 3.2.4). Därefter beskrivs be-

greppet medier (kap. 3.3) och multimodala texter (kap. 3.3.1). Avslutningsvis kopplas sko-

lans styrdokument till medier och läsförståelse samt styrdokumentens progressionstanke 

(kap. 3.4.). 

3.1 Vetenskapliga teorier 

Forskning om läsning använder främst av två olika teoretiska perspektiv, den kognitiva 

och den sociokulturella. Litteraturstudien utgår från ett kognitivt och sociokulturellt per-

spektiv. Den kognitiva teorin inriktas mot de mentala processer som styr avkodning och 

läsförståelse. Den sociokulturella teorin inriktas på läs- och skriftbruk, motivation och den 

sociala miljöns betydelse för utveckling (Eckeskog, 2015, s. 8). Den kognitiva teorin grun-

das i att människan anses vara en aktiv sökare och skapare av kunskap. Vid kognition sker 

varseblivning, inlärning och tänkande hos individen. Metakognition är ett begrepp som 

tillhör den kognitiva teorin och beskriver elevers förmåga att tänka över och granska sina 

egna tankeprocesser (Westlund, 2009, s. 18). Den sociokulturella teorin har sin grund i det 

konstruktivistiska perspektivet på lärande (Eckeskog, 2015, s. 9). Konstruktivistiskt per-

spektiv innebär att elever ska få delta i olika dialoger och både konstruera och reflektera 

över sina kunskaper med lärare och klasskamrater (Westlund, 2009, s. 20). Det som kän-

netecknar den sociokulturella teorin är det sociala, språkliga och mediering (Eckeskog, 

2015, s. 9). Mediering innebär det stöd och den hjälp som elever får av olika material och 

individer i lärandeprocessen (Dysthe, 2003, s. 45). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är 

eleven mittpunkten (Eckeskog, 2015, s. 10). Teorin utgår däremot inte från individens egen 

aktivitet utan istället från samspelet mellan andra och individen. Den belyser därmed be-

tydelsen av att ingå i olika kulturer och språkliga sammanhang (Westlund, 2009, s. 20–

21). Människan är ur ett sociokulturellt perspektiv hela tiden i utveckling och förändring, 

och tillsammans med andra kan hen utveckla kunskaper med hjälp av medmänniskor (Eck-

eskog, 2015, s. 9).  

3.2 Läsning och läsfärdighet 

Läsning beskrivs av Lundberg och Herrlin (2005, s. 8) som ett flerdimensionellt rum. Läs-

ningens fem dimensioner innefattar fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läs-

ningen, läsförståelse och läsintresse. Varje dimension utgör en viktig del för läsandet sam-

tidigt som de måste samspela med varandra för att uppnå en fungerande läsning (ibid). 

Exempelvis är läsförståelse en förutsättning för att skapa ett positivt läsintresse, och läsin-

tresset förbättrar i sin tur förståelsen (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 9).  
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Förutom detta beskrivs läsning som en invecklad färdighet [läsfärdighet] som kräver 

mycket tid och kontinuerlig övning för att utvecklas. Läsfärdighet kan delas upp i två hu-

vudsakliga moment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att koppla samman fo-

nem och grafem (Lundberg, u.å.). Fonem är språkljud som representeras av bokstäver, 

grafem (Wengelin, 2013, s. 13,14). Förståelse innebär tolkningsresultatet av texter (Lund-

berg, u.å.). En läst text är inte mycket mer än grova konturer i väntan på att läsare ska fylla 

i konturerna. Förståelsen utvecklas mellan läsare och text, eftersom läsare bär på tidigare 

sociala erfarenheter och associationer är meningsskapandet till text individuell. Ord och 

meningar i texter styr tolkningar av dem fortsatta texterna (Kress, 2003, s. 59; Eckeskog, 

2015, s. 31). Läsfärdighet utvecklas med hjälp av avkodnings- och läsförståelsestrategier 

[lässtrategier] (kap. 3.3.4) vilket i sin tur utvecklar nya läsfärdigheter (Skolverket, 2016a, 

s. 19). En god läsfärdighet omfattar en väl fungerande avkodning och förståelse (Lundberg, 

u.å.).  

3.2.1 Läsförståelse 

Begreppet läsförståelse kan definieras som en mångfacetterad förmåga, att i olika texter 

skapa och omskapa mening samt tolka och hantera information. Läsförståelse innebär även 

ett samspel mellan läsare och text (Skolverket, 2016a, s. 18–19). Det innefattar att elever 

ska kunna göra referenser, liknelser och metaforer samt lyfta sin egen förståelse av texter 

från bokstavlig till symbolisk (Molloy, 2016). Läsförståelse utvecklas beroende av vem 

läsaren är, vilken text som läses samt dess syfte och sammanhang med läsningen (Skolver-

ket, 2016a, s. 18–19). Därför behöver elever vägledning av lärare för att kunna utveckla 

läsförståelsestrategier som hjälper dem att bli reflekterande läsare. Strategier hjälper elever 

att kunna röra sig in och ut ur i dem så kallade föreställningsvärldarna (se beskrivning av 

begreppet i kap. 3.2.2) (Stensson, 2006, s. 19). Med hjälp av strategier kan elever ta till sig 

detaljer samtidigt som de hanterar helheten genom att bland annat förutse innehållet, ställa 

frågor till sig själv och försöka klargöra svåra textpartier (Stensson, 2006, s. 19; Bråten, 

2008, s. 69). För att elever ska kunna utveckla en god läsförståelse krävs en varierad under-

visning med olika arbetssätt och uttrycksformer (Lundberg, 1984, s. 118). Nell Duke och 

David Pearsson (2002) refererad i Skolverket (2016a, s. 14) förklarar lärares kunskap om 

hur läsprocessen fungerar för att hjälpa elever att utveckla en djup läsförståelse. Detta in-

nebär att lärare behöver veta hur elever kan ta sig in i skriftspråket genom olika strategier 

som hjälper dem att tolka och förstå texter. En annan viktig del är att utveckling av läsför-

ståelse inte är linjär och bör därför påverka lärares val av undervisning (Skolverket, 2016a, 

s. 24).  

3.2.2 Föreställningsvärldar  

När text tolkas och läses skapas idéer, bilder, förväntningar samt tankar hos läsare. Till-

sammans med tidigare erfarenheter, kunskaper och det som förstås eller inte förstås bildas 

en så kallad föreställningsvärld (Langer, 2005, s. 23). Under läsningens gång förändras 

föreställningsvärlden, läsaren har fått nya kunskaper som i sin tur leder till nya tankar, 

funderingar och känslor (Langer, 2005, s. 28). Förändringarna fortsätter även efter att tex-

ten har blivit läst och finns kvar inom individen (Langer, 2005, s. 30).  
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Langer (2005), beskriver fyra faser som används för att bygga upp föreställningsvärldar 

runt texter. Läsare kan pendla mellan dem olika faserna under läsning eftersom det uppstår 

i interaktion mellan läsare och text. I den första fasen tas ett steg in i föreställningsvärlden, 

genom att samla fakta om vad texten kan handla om och hur den kan utvecklas (Langer, 

2005, s. 31–32). Med den andra fasen utvecklas tankar med hjälp av text, kontext och egna 

erfarenheter, de utvecklade tankarna skapar förståelse för det oförstådda (Langer, 2005, s. 

33). Den tredje fasen skiljer sig från dem övriga eftersom läsare stiger ut ur den uppbyggda 

föreställningsvärlden och använder sig av den för att skapa nya tankar och erfarenheter. 

Fasen förekommer inte lika ofta som dem andra tre, på grund av att texter berör individer 

på olika sätt och läsare får tillfälle att fundera över sina egna åsikter (Langer, 2005, s. 33–

34). Den fjärde fasen tillåter läsare att betrakta den uppbyggda föreställningsvärlden uti-

från olika synvinklar, bland annat genom att jämföra texter och ifrågasätta varför författa-

ren skrev på ett visst sätt (Langer, 2005, s. 34–35). Läsare kan med dem uppbyggda före-

ställningsvärldarna skapa förståelse för texter (Langer, 2005, s. 35).  

3.2.3 Motivation  

Westlund (2009, s. 25) benämner tre olika motivationsteorier som kan påverka elevers vilja 

till att lära. Den första motivationsteorin har sin utgångspunkt i hur olika samhällen och 

kulturer kan motivera elever till att vilja lära. Den andra teorin utgår från hur elever kan 

påverkas och motiveras beroende på vilka sociala grupper de tillhör. Teorin belyser även 

hur elevers tidigare erfarenheter av att lyckas eller misslyckas inom ett område påverkar 

deras motivation. Den tredje teorin visar hur förväntningar som bland annat lärare, rektorer 

och föräldrar har på elever kan influera deras motivation. Många motivationsteorier är även 

teorier om lärande. Det som skiljer dem tre motivationsteorierna åt är kontexterna och hur 

de tillämpas (Ahl, 2004, s. 53–54). Elever som är motiverade är beredda att anta utma-

ningar som kan uppstå vid läsning samtidigt som de motiveras av utmaningar som läsning 

skapar. Motiverade elever läser mer och blir bättre läsare samt får ett utökat ordförråd och 

lär mer om omvärlden (Westlund, 2009, s. 26). Inom läsundervisningen kan motivation 

delas upp i två former, inre och yttre motivation (Westlund, 2009, s. 29). Westlund beskri-

ver den inre och yttre motivation på följande sätt;  

En inre motivation innebär att läsaren drivs av egen vilja att ta sig an och förstå en 

text. En yttre motivation innebär däremot att eleven läser för att få belöningar av 

olika slag (Westlund, 2009, s. 28). 

Westlund (2009, s. 29) anser att lärare bör arbeta mot att elever får möjligheter till skap-

ande av inre motivation, eftersom de läser för sin egen skull. Inre motivation skapar glädje 

till ett livslångt lärande med hjälp av läsning (ibid.)  

3.2.4 Läsförståelsestrategier  

Läsförståelsestrategier är hjälpmedel, mentala verktyg, som läsare använder vid läsning av 

olika slags texter. Om den tillfälliga strategin inte passar den valda texten, ändrar läsare 

sin nuvarande strategi till en annan strategi som passar läsningens syfte (Westlund, 2009, 



 

7 

 

 

s. 126). Läsare anpassar och byter ofta strategier omedvetet under läsningens gång (West-

lund, 2009, s. 124). Om elever får möjligheter att använda olika strategier kan det leda till 

att de utvecklar metastrategier, vilket hjälper dem att flexibelt välja vilken strategi som bör 

användas vid läsning av olika texter (Lidberg, 2007, s. 38). Bråten (2008, s. 69) delar upp 

läsförståelsestrategier i fyra delar; minnes-, strukturerings-, elaborerings- och övervak-

ningsstrategier. Med hjälp av minnesstrategier kan läsaren repetera och upprepa informat-

ion från den lästa texten. Genom struktureringsstrategin samlas idéer och information för 

att sedan skapa sammanfattningar och begreppskartor. Läsare använder elaboreringsstra-

tegin för att texter ska bli meningsfulla för läsaren. Detta kan uppnås via bearbetning, för-

djupning, berikning eller förädling av den nya informationen med hjälp av läsarens tidigare 

kunskaper. När övervakningsstrategin används kontrollerar och bedömer läsare sin egen 

förståelse av texter genom att fråga sig själv om de har förstått texten. Minnesstrategin 

betecknas som en ytlig strategi medan strukturerings-, elaborerings- och övervakningsstra-

tegierna har tydligare koppling till läsförståelse eftersom elevers förkunskaper utvecklas 

vidare och skapar ny kunskap (Bråten, 2008, s. 69–70). 

3.3 Medier 

Denna litteraturstudie utgår både från begreppet medium definierat av Kress (2010, s. 79; 

Selander & Kress, 2010, s. 27) som inkluderar tryckta böcker, tidskrifter, radio och tv inom 

begreppet medium samt av Lisa Gitelman (refererad i Aarsand, Melander och Evaldsson, 

2013, s. 41). Gitelman (ibid) beskriver begreppet på två verksamma nivåer, den första ni-

vån avser teknologier, exempelvis telefoner och datorer som möjliggör kommunikation. 

Den andra nivån omfattar de sociala och kulturella praktiker som utvecklas och knyts till 

teknologier. Det finns däremot begränsningar för vad som är möjligt att kommunicera med 

dem olika teknologierna enskild. Exempelvis kan ordbehandlingsprogrammet Word inte 

producera texter med rörliga bilder och ljud (Aarsand, et al., 2013, s. 60). 

 

Ytterligare påvisar Frykholm (2007, s. 103) att olika former av tänkande och kunskaper 

utvecklas samt blir djupare och mer befästa om budskapet medieras. Exempel på medie-

rade budskap med olika gestaltningar och uttrycksformer är bland annat drama, dans, mu-

sicerande samt skapande i text, bild och form. Lärdom kan erhållas med hjälp av alla sin-

nen, det gäller även när elever ska lära sig att läsa (Liberg & Frykholm, 2007, s. 9, 103). 

Därför är det viktigt att skapa en rik och varierad lärmiljö som möjliggör ett kunskapsskap-

ande på flera olika sätt (Liberg, 2007, s. 9).  

3.3.1 Multimodala texter 

Digitala medier är oftast multimodala (Liberg, 2007, s. 20), det anser Aarsand, Melander 

och Evaldsson (2013, s. 42) är en följd av digitaliseringen som har skett. Det innebär att 

olika medieuttryck såsom information, skrift, bild och ljud kan med hjälp av en och samma 

kommunikationsteknologi produceras och konsumeras. Mobiltelefoner och datorer är ex-

empel på hur de båda kan användas för att bland annat samtala samt skriva texter (Aarsand, 

et al, 2013, s. 42). Meningsskapande är multimodalt där olika uttrycksformer samspelar 
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med varandra (Liberg, 2007, s. 9). Meningsskapande kräver växelverkan mellan det gene-

rella och specifika och mellan individ och sammanhang (Schmidt & Gustavsson, 2011, s. 

45). Enligt Schmidt och Gustavsson (2011, s. 36) är skriftspråket (läsande och skrivande) 

meningsskapande processer som innefattar tolkning och förståelse. Med andra ord kan me-

ningsskapandet betraktas som en kombination av gestaltningar, yttrande och meningsskap-

ande sammanhang som står i ett dialogiskt förhållande till varandra. Exempelvis det jag 

skriver, kan någon läsa; det någon läser kan en annan lyssna på (Liberg, 2007, s. 9). 

 

Jämfört med multimodala texter kombinerar bilderböcker både verbala och visuella be-

ståndsdelar som innefattar mångtydighet och helheten lyfts till en annan nivå av komplex-

itet (Nikolajeva, 2000, s. 232–233). Med det verbala och visuella åsyftar Nikolajeva (ibid) 

på texterna och bilderna. Bilder kan vara mångtydiga och kan därför generera flera olika 

tolkningar av en och samma bild (Punktskriftsnämnden, u.å.), medan ord vanligtvis är ar-

biträra och sakliga (Nikolajeva, 2000, s. 232). När elever ska återge bilders innehåll i ord 

tillkommer ytterligare komplikationer eftersom det verbala språket är linjärt, till skillnad 

från det visuella som är icke-linjärt. Det kan betraktas som en översättning, från ett medium 

till ett annat, från bild till text (Punktskriftsnämnden, u.å.). Men om elever tränas i att läsa 

och tolka multimodala texter såsom bilderböckers kombinerade verbala och visuella bety-

delse, förbereds de för djupare estetiska upplevelser av andra medier (Nikolajeva, 2000, s. 

263–264).  

 

Det är tydligt att medierna idag spelar en central roll i samhället eftersom en stor del av 

information, underhållning och kommunikationsmöjligheter erhålls i medierad form 

(Nikolajeva, 2000, s. 264; Liberg, 2007, s. 20–21). Men även om medierna erhåller starkt 

kulturskapande funktion har alla mediala budskap genomgått urval, konstruktion och ma-

nipulation, vilket både kan förena och separera individer och sociala grupper (Liberg, 

2007, s. 20–21). Därför behöver eleverna först utveckla kunskaper för att kunna läsa och 

tolka bild, ljud och text. Därefter för att kunna kritiskt diskutera de olika bilder av verklig-

heten som förmedlas av medierna, vilket bevisar att medier har en betydande roll i utveckl-

ingen av läskunnighet (Nikolajeva, 2000, s. 264; Liberg, 2007, s. 20). Dessutom bör såväl 

multimodala och enskilt mediala texter betraktas som ett verktyg i undervisningen ef-

tersom elevers läsförståelse tränas och utvecklas, på grund av att det kräver en aktiv av-

kodning för att texterna ska bli mer begripliga (Nikolajeva, 2000, s. 264; Liberg, 2007, s. 

21).  

3.4 Styrdokument och dess progressionstanke  

Svenskämnets syftestext innefattar att elever genom undervisning ska få möta och utveckla 

sina förmågor med hjälp av olika typer av texter, utveckla sin identitet och förståelse av 

omvärlden. Undervisning ska bidra till att elever får tillfälle att utveckla sina kunskaper 

om hur språket varierar i olika texter med hjälp av olika medier (Skolverket, 2016c, s. 247). 

Medier i samband med svenskundervisning kan förekomma i tryckt form men lika väl i 

digital form (Skolverket, 2016b, s. 7). 
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Till en början är kunskapskraven i svenska för årskurs ett i huvudsak inriktad mot läsför-

ståelse. I slutet av årskursen ska elever kunna visa en inledande läsförståelse där de bland 

annat kan återge och kommentera den del av innehållet som är viktigt för dem. Elever ska 

även kunna föra enkla resonemang om texters innehåll och kunna jämföra dessa med egna 

erfarenheter. Förutom detta ska elever med hjälp av bilder och frågor kunna upptäcka pro-

blem som kan uppstå vid läsning av texter (Skolverket, 2016c, s. 252). Mot den bakomlig-

gande informationen innefattar kunskapskraven i årkurs tre att elever ska visa en grund-

läggande läsförståelse genom att kunna återge och kommentera viktiga delar från texter. 

Elever ska även kunna föra enkla resonemang om budskap som texter förmedlar samt 

kunna relatera dessa till sina tidigare erfarenheter (Skolverket, 2016c, s. 252). 

 

Förutom detta ska elever i årkurs ett till tre få möta berättelser i både bild och text och även 

få lära sig hur berättande texter kan struktureras (Skolverket, 2016c, s. 248). Svenskunder-

visning ska ge elever tillfällen till att möta olika texter i form av bland annat spelinstrukt-

ioner, film, webbtexter, interaktiva spel, sakprosa och skönlitteratur (Skolverket, 2016c, s. 

250). Texter som kombinerar ord, bild och ljud, innebär att flera olika medier samspelar, 

oftast kallad för multimodala texter. När flera olika medier samspelar läses de med flera 

olika tekniker för att de ska kunna bli meningsbärande (Skolverket, 2016b, s. 17–18). 

 

Det centrala innehållet i svenskämnet är utformat för att påvisa en progressionstanke, in-

nehållet vidgas och fördjupas för elevers tänkta utveckling inom ramarna av grundskolans 

år. I dem flesta fall finns en stegring av svårighetsgraden i innehållet men vid vissa fall kan 

progressionen framstå som svagare, vilket kan bero på att innehållet behöver behandlas 

under en längre period (Skolverket, 2016b, s. 10). Exempelvis går progressionen från de 

yngsta eleverna som behöver lära sig strategier för att förstå och tolka texter. I årskurserna 

fyra till sex vidgas progressionen till att eleverna också ska lära sig strategier för att urskilja 

budskap (Skolverket, 2016b, s. 11). I litteraturstudien betraktas elevers utveckling av läs-

förståelse som en progressiv process inom ramarna av kunskapskraven i svenskämnet.  
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4. Metod 

För att kunna finna relevant material till litteraturstudiens syfte och frågeställningar ge-

nomfördes sökningar utifrån ämnesrelevanta sökord (kap 4.1). För att sedan avgöra materi-

alets relevans fastställdes kriterier för inklusion (kap 4.2). Fortsättningsvis presenteras 

granskningsprocessen av materialet (kap 4.3). Avslutningsvis framgår ett urval av materi-

alet (kap 4.4). 

4.1 Informationssökning 

Materialet till litteraturstudien har inhämtats från två databaser med pedagogisk inriktning, 

Educational Resources Information Center [ERIC] och SwePub. SwePub är en databas 

som söker igenom publikationer från svenska lärosäten. Vid sökningar i databaserna ERIC 

och SwePub förvaldes peer review. Internationella publikationer har inhämtats från den 

amerikanska databasen ERIC, reading comprehension användes i kombination med bland 

annat sökorden ”teaching methods” och aesthetic*. De sistnämnda sökorden gav två ar-

tiklar som var relevanta för litteraturstudien. Databasen hjälpte till med automatiserade 

kedjesökningar som rekommenderade vad andra användare av datorbasen hade sökt på, 

vilket resulterade i ytterligare fyra artiklar. Från SwePub har de nationella artiklarna in-

hämtats med hjälp sökorden läsförståelse*, läsförståelse* och media*, läs* och skola*, 

läs* och grundskola* och multimodala*. Däremot gav sökorden läsförståelse* och multi-

modala* inga träffar på artiklar eller doktorsavhandlingar. Från dem andra sökorden kunde 

ett flertal artiklar och annat material såsom doktorsavhandlingar inhämtas. Kedjesökning 

via insamlat materials källförteckningar gav ytterligare material till både bakgrunden och 

resultatet i litteraturstudien, Karin Jönssons avhandling Litteraturarbetets möjligheter – En 

studie av barns läsning i årskurs F-3 hittades genom kedjesökning med hjälp av Eckeskogs 

avhandling Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 

1–2. Sökningarna i databaserna ERIC och SwePub gav träffar på artiklar och antologier 

som inte var tillgängliga. Det ledde vidare till kedjesökningar på Jönköpings universitys 

söktjänst PRIMO och Google. Sökmotorn Google användes för att söka efter det material 

som inte var tillgänglig i fulltext på ERIC, SwePub eller PRIMO.  

4.2 Kriterier för inklusion  

Vid granskning av materialet fastställdes fyra kriterier för att datainsamlingen skulle över-

ensstämma med litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Det första kriteriet innefattar 

att det insamlade materialet skulle beröra syfte och frågeställningar. Det innebar att materi-

alet skulle behandla hur undervisning i läsförståelse kan utvecklas med hjälp av olika me-

dier. Litteraturstudiens andra kriterium var ursprungligen att inkludera material som be-

rörde årskurs F-3, men under materialsökningen uppenbarades det att ämnesområdet var 

bredare inom årskurs 4–6. Därför inkluderas även material som berör årskurserna 4–6. 

Tredje kriteriet för inklusion innebar att materialet skulle vara vetenskapligt granskat. Det 

fjärde och sista kriteriet innebar att både nationell och internationell forskning innefattades 
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för att få en överblick kring hur problemområdet framställs både i Sverige och andra län-

der. Om materialet uppnådde dessa kriterier för inklusion, inkluderades det i litteraturstu-

dien. 

 

4.3 Materialanalys  

Materialen har analyserats i fyra faser. Den första fasen genomfördes med en ytlig gransk-

ning av abstract och sammanfattning, syfte och inledning för att kunna få en uppfattning 

om de var relevanta för litteraturstudiens kriterier. Den andra fasen innefattade en mer 

överskådlig granskning av materialen som helhet med utgångspunkt i syfte och frågeställ-

ningar. Fortsättningsvis skrevs en sammanfattning bestående av materialens syfte, metod, 

resultat och diskussion vilket sammanställs i en analysöversikt (se bilaga 1). Översikten 

hjälpte till att avgöra om de insamlade materialen uppnådde litteraturstudiens kriterier 

(kap.4.2) och avgjorde om de var relevanta. Den tredje fasen av materialanalysen innebar 

att jämföra både likheter och skillnader. Kategoriseringarna har formats utifrån syfte och 

frågeställningarna efter teman: medier och läsförståelse, samt aspekterna: utveckling av 

elevers läsförståelse och medier i undervisning. I den fjärde fasen bearbetades materialen 

och syntetiserades för djupare förståelse. Olika begrepp och teorier granskades noggrant 

för att tolkas så korrekt som möjligt. 

4.4 Urval 

Litteraturstudiens urval bestod av totalt tretton varav sju artiklar, fyra doktorsavhandlingar, 

en licentiatavhandling och en antologi. Urvalet sammanställs nedan i tabell 1 och har ord-

nats utefter publikationens publicerings år.  

Författare Titel År Publikat-

ionstyp 

Andersson Berättandets möjligheter 

Multimodala berättelser och estetiska lär-

processer 

2014 Doktors-

avhand-

ling 

Eckeskog  Varför knackar han inte bara på? en studie 

om arbete med läsförståelse i åk 1–2 

2013 Licentiat-

avhand-

ling 

Schmidt  Att bli en sån’ som läser: Barns menings- 

och identitetsskapande genom texter 
2013 

Doktors-

avhand-

ling 

Pilonieta & Hancock Negotiating First Graders' Reading Stance: 

The Relationship between Their Efferent 

and Aesthetic Connections and Their Read-

ing Comprehension 

2012 
Artikel 
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Chan & Unsworth Image–language interaction in online read-

ing environments 

2011 Artikel 

Hobbs Improving reading comprehension by us-

ing media literacy activities 

2011 Artikel 

O’Neil Reading pictures - Developing Visual Lit-

eracy for Greater Comprehension 

2011 Artikel 

Cuero, Bonner, 

Smith, Schwartz, 

Touchstone & Vela  

Venturing into Unknown Territory: Using 

Aesthetic Representations to Understand 

Reading Comprehension 

2008 Artikel 

Grimshaw, Dung-

worth, McKnight & 

Morris 

Electronic books: children’s reading and 

comprehension 

2007 Artikel 

Jönsson Litteraturarbetets möjligheter - En studie 

om barns läsning I årkurs 1–3 

 

2007 Doktors-

avhand-

ling 

Fast Sju barn lär sig läsa och skriva – familjeliv 

och populärkultur i möte med förskola och 

skola 

2007 Doktors-

avhand-

ling 

Grant Are electronic books effective in teaching 

young children reading comprehension?  

2004 Artikel 

Styles & Arizpe Children Reading Pictures - 

Interpreting Visual Texts 

2002 Antologi  

Tabell 1  
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5. Resultat 

I följande avsnitt besvaras frågeställningarna Vad påverkar elevers utveckling av läsför-

ståelse med hjälp av olika medier i undervisningen? (kap. 5.1). Vidare besvaras Hur kan 

lärare använda medier för att bidra till en utvecklad läsförståelse? (kap.5.2). 

5.1 Utveckling av elevers läsförståelse 

För att besvara litteraturstudiens första frågeställning har tre olika kategorier skapats Läs-

förståelse, medier och motivation (kap. 5.1.1), Läsförståelse och elevnära texter (kap. 

5.1.2) och Medier och elevers läsförståelse (kap. 5.1.3). I dem tre följande kategorierna 

beskrivs olika faktorer som påverkar elevers läsförståelse. 

5.1.1 Läsförståelse, medier och motivation 

Användandet av estetiska representationer [medier] möjliggör en mängd kreativa och 

unika alternativ för lärandemiljöer (Cuero, Bonner, Smith, Schwartz, Touchstone & Vela, 

2008, s. 20) och betraktas som något positivt (Hobbs, 2011, s. 45). Detta hjälper elever att 

utveckla motivation och uppmuntrar dem till att bli skickliga läsare och skrivare (ibid). 

Om lärare och elever tar lärdom av varandra, kan de tillsammans fördjupa elevers läsför-

ståelse och ämneskunskaper (Cuero, et al., 2008, s. 20).  

 

Många elever föredrar andra typer av medier än tryckt text såsom datorer, då de uppfattar 

dem som mindre ansträngande i jämförelse med exempelvis böcker som kräver ytterligare 

avkodning och skapande av inre bilder. Hobbs (2011, s. 44) upptäckte att flera elever fö-

redrog digitala medier på grund av att informationen ansågs av dem vara mindre kognitivt 

krävande. Mot den bakgrunden åsyftar Hobbs (2011, s. 45) att undervisning som behandlar 

och analyserar populära medier bland elever, kan skapa motivation och engagemang för 

meningsskapande och förståelsestrategier hos dem elever som inte är villiga att läsa.  

Grimshaw, Dungworth, McKnight och Morris, (2007, s. 598) underbygger Hobbs studie 

(2011) och påvisar att det finns ett tydligt samband mellan motivation och intresse i an-

slutning till elevers attityd gentemot läsning. Eleverna fick i studien (Grimshaw, et al., 

2007, s. 594) läsa samma böcker med tre olika utföranden, tryckt text, CD-ROM till dator 

med auditiv inspelning och utan auditiv inspelning. Elevernas läsförståelse mättes med 

hjälp av frågeformulär. Antalet elever som ville läsa klart boken var opåverkad av böcker-

nas utförande, alltså var elevernas motivation opåverkad i förhållande till om texten var 

digital eller tryckt (Grimshaw, et al., 2007, s. 597). Däremot visade studien att det fanns 

en skillnad i läsförståelse beroende på vilket medium som användes (Grimshaw, et al., 

2007, s. 594). De elever som hade läst avsnittet via CD-ROM med en auditiv inspelning 

utgjorde ett högre medelvärde i resultatet på frågeformuläret, jämfört med de elever som 

hade läst avsnittet i via tryckt form respektive CD-ROM utan auditiv inspelning (Grims-

haw, et al., 2007, s. 593). Eftersom eleverna får avsnittet uppläst samtidigt som de har 

texten på datorskärmen gynnas deras förmåga att både kunna hämta information direkt 

utifrån texten och bilda egna slutsatser (Grimshaw, et al., 2007, s. 597) Studien uppmärk-

sammar att det finns svagheter gällande hur de digitala medierna kan skapa distraktion 
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istället för motivation. Ökningen av elektroniska böcker innebär att det också finns en bre-

dare variation av hur text, bild och animation samspelar på ett kompletterande eller mot-

sägelsefull sätt till historien (Grimshaw, et al., 2007, s. 598). Den auditiva inspelningen 

utgjorde ett hinder i läsningen för några elever eftersom de upplevde berättarrösten som 

långsam, men andra elever uppfattade även den som ett hjälpmedel vid svåra ord (Grims-

haw, et al., 2007, s. 597). Däremot visar Grant (2004, s. 307) i sin studie att användandet 

av digitala medier gynnar elevernas möjligheter att konstruera kunskap och återkalla in-

formation som i sin tur ökar deras läsförståelse. När elever fick konstruera kunskap med 

hjälp av elektroniska böcker för att fritt återberätta informationen ökade deras läsförståelse. 

I de studier som Grant (ibid) granskat visas elektroniska böcker vara värdefulla för ökad 

förståelse.  

5.1.2 Läsförståelse och elevnära texter  

Att kunna utforska texter är en viktig förmåga i dagens samhälle för att kunna begriplig-

göra tillvaron (Schmidt, 2013, s. 259). De digitalt multimodala texter som elever använder, 

exempelvis datorspel, kräver ett utforskande förhållningssätt. Detta innebär att elever prö-

var sig fram och upptäcker spelets, textens, förutsättningar och successivt utvecklar en 

förståelse för spelets uppbyggnad (Schmidt, 2013, 232). Allt eftersom elevers användning 

av olika digitala medier som exempelvis tv och internet ökar utanför skolan (Hobbs, 2011, 

s. 44; Schmidt, 2013, s. 242), behöver elever möta texter som samspelar med deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper.  

 

Det finns flera studier som påvisar ett samband mellan elevers utvecklade av läsförståelse 

och hur texter kan kopplas till tidigare erfarenheter (Pilonieta & Hancock, 2012, s. 4; Eck-

eskog, 2013, 55–56, 72–73, 92–93). Eckeskogs studie (2013) utgår från hur läsförståel-

sestrategier används explicit i undervisningen av fyra olika lärare och klassrum. I dem 

olika klassrummen ställde lärarna frågor med utgångspunkt från tidigare läst text utifrån 

olika nivåer. Det krävde att eleverna skulle söka efter information i texten eller utifrån egna 

erfarenheter för att svara på lärarnas frågor (Eckeskog, 2013, s. 92–93). När en lärare i ett 

av klassrummen läste en text med många nya och svåra ord var det mest förekommande 

att elever kopplar till sina egna erfarenheter och världen omkring dem för att förstå texten 

(Eckeskog, 2013, s. 55–56). I ett av de andra klassrummen använde sig läraren av fyra 

bilder på smartboarden som beskrev den valda faktatextens temaområde. Med hjälp av 

bilderna fick eleverna resonera sig fram till ett gemensamt svar om vad textens temaom-

råde kunde vara (Eckeskog, 2013, s. 72–73). Om elever läser texter som skildrar deras 

egna kulturella och sociala erfarenheter, sammankopplas deras erfarenheter med texterna 

vilket leder till att elevernas läsförståelse utvecklas (Pilonieta & Hancock, 2012, s. 6). I 

Pilonieta och Hancocks studie (2012, s. 4) relaterar en elev till en av texterna på personlig 

nivå. Eleven knyter an till huvudpersonen som blir utfryst i likhet med sig själv, för att hen 

saknar kompisar och brukar leka ensam på lekplatsen.  

 

I Schmidts studie (2013, s. 251) framgår det att en hög grad av digitaliserade texter domi-

nerar i hemmet och på fritiden såsom webbtexter, datorspel och sociala medier, men en del 
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av eleverna möter även skriftliga texter i form av skönlitteratur. Många elever har erfaren-

het av att använda och se filmklipp på Youtube, som innehållsmässigt täcker deras popu-

lärkulturella intressen (Schmidt 2013, s. 222). Genom att införliva multimodala texter som 

är elevnära i undervisningen skapas tillfällen med potential för att engagera och skapa 

glädje (motivation) hos elever både med och utan lässvårigheter. Eftersom många elever 

har flera timmars erfarenhet av film och tv-tittande, som leder till att de elever som inte 

vanligtvis deltar i undervisningen får tillfälle att dela med sig av sina egna erfarenheter 

(Hobbs, 2011, s. 47; Chan & Unsworth, 2011, s. 16). Enligt Hobbs (2011, s. 47) är elevers 

erfarenheter en viktig strategi för att kunna bygga upp en bra läsmiljö. De multimodala 

texter som elever möter via spel och sociala medier är fyllda med budskap som erbjuder 

möjligheter till läsande och skrivande (Schmidt, 2013, s. 223). Men enligt Schmidt (2013, 

s. 259) bör inte skolan efterlikna populärkulturella texter eller sammanhang utan istället 

utforska, fördjupa och samtala kring texter som elever knyter an till. Vidare beskriver hon 

att i meningsfulla och kommunikativa undervisningssammanhang bör nya texter utforskas 

(Schmidt, 2013, s. 259). 

 

5.1.3 Medier och elevers läsförståelse 

Långt innan elever utsätts för formell läsundervisning praktiserar de läsande av bilder och 

texter genom något av deras intressen (Fast, 2007, s. 124). Fast (ibid) beskriver att barnen 

i studien visade en bred variant av textorienterade aktiviteter och skapade därefter erfaren-

heter som både var kopplade till populärkulturer och olika medier i sina hem. Fasts studie 

(2007, s. 44–45) följde sju fyraåringar både i hemmet och skolverksamheten under tre års 

tid. Studien undersökte i vilka sociala och kulturella sammanhang barnen möter textorien-

terade aktiviteter, vilka de medverkar i och utövar på egen hand samt vilka sätt barnen 

tilläts använda deras tidigare erfarenheter av textorienterade aktiviteter. Fast upptäckte i 

sin studie (2007, s. 124) att populärkulturer var integrerade i barnens läspraktiker i många 

sammanhang redan i fyra-femårsåldern. Såsom filmer, spel och leksaker gav underlag som 

stöttade bland annat barnens läsande. Studien (ibid) konstaterade att barnen hanterade 

många olika symboliska system, där skriften bara var en.  

 

Ett annat symbolsystem som barn möter väldigt tidigt är bilder. Att läsa en bild på grund-

läggande nivå för att få ledtrådar om en karaktär i en bok kan jämföras med de dagliga 

observationer ett barn gör i exempelvis en livsmedelsbutik. Barnet tittar på förpackningar-

nas bilder för att få ledtrådar om vad som finns inuti. Illustrationerna bär däremot oftast på 

en djupare innebörd med subtila betydelser som tar form genom val av färg, medium eller 

stil (O’Neil, 2011, s. 214). Genom att elever får kunskap om kulturella och visuella element 

som illustratörer använder för att skapa kommunikativa och expressiva bilder. Eleverna 

kan på det viset läsa bilderna på mer än en grundläggande nivå och får därmed större för-

ståelse av både bilderna och texterna i bilderböcker. Oavsett om de ska utveckla sitt ord-

förråd eller sin uppfattningsförmåga för ironi har de nytta av att kunna se helheten för att 

sen fokusera på detaljerna. Medvetenhet om hur bilder kan interagera med texter på olika 

nivåer underlättar läsförståelsen (O’Neil, 2011, s. 215). En likartad forskning genomfördes 
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i en studie (Styles & Arizpe, 2002) med barn [elever] bland åldrarna fyra upp till tolv år, 

från sju olika skolor med olika etniska och ekonomiska bakgrunder. Studien undersökte 

huruvida elever kunde läsa, tolka och förstå visuella texter samt hur de uppfattade dem 

olika perspektiven som illustrerades i berättelserna. De fick lyssna på tre berättelser upp-

lästa via högläsning där alla tre berättelser har ett motsägelsefullt samspel mellan bild och 

text, texten berättade från ett perspektiv medan bilderna berättar från ett annat (ibid). 

 

Huvudsakligen visade studien (Styles & Arizpe, 2002a, s. 93) att med hjälp av visuella 

texter och stöttande lärande kan elevers kognitiva förmågor utmanas redan i tidig ålder. 

Eleverna i studien (ibid) blev motiverade och engagerade när de istället för att skriva och 

läsa fick diskutera och observera bilder som var intellektuellt, affektivt och visuellt intres-

seväckande. En förklaring till detta anser Styles och Arizpe (2002c, s. 191) berodde på att 

det vanligtvis är lättare att förstå bilder än skrift. Schmidt (2013, s. 262) påvisar också 

värdet med att låta elever tolka skönlitteratur. Eftersom det blev fokus på elevers föreställ-

ningsvärldar, tolkningar och gestaltningar, vilket var mycket viktiga att uppmärksamma, 

integrera och använda för att öka delaktigheten. Men också för att öka värdet och betydel-

sen av de texter elever möter och skapar mening från. I likhet med Schmidts (2013) studie 

uppfattar och förklarar en av dem tioåriga eleverna i Styles och Arizpes (2002b, s. 65–66) 

studie hur vissa böcker kunde vara bättre utan bilder. Eleven menade att det lämnades ut-

rymme för att kunna fantisera och bygga egna föreställningsvärldar. Böckerna i studien 

illustrerade en tudelad berättelse med hjälp av bild och text som var beroende av båda 

delarna för att bibehålla budskapet.  

 

Att kunna distansera sig från en text på det viset och betrakta helheten menade Styles och 

Arizpe (2002, s. 68b) vid början av studien är en abstrakt krävande förmåga. Däremot 

visade eleverna att de kunde både betrakta texten som helhet och textens övergripande 

budskap på olika nivåer såsom bokstavligt, symboliskt, moraliskt etiskt (Styles & Arizpe, 

2002b, s. 68–69). Styles och Arizpe (2002b, s. 69) observerade att eleverna vid de enskilda 

intervjuerna visade en djupare förståelse av budskapen som fanns i texterna från böckerna 

som användes i studien. Några av dem åttaåriga eleverna observerade att gatorna var ned-

skräpade i flera av bilderna till en av böckerna som användes i studien. En av eleverna 

trodde att det berodde på att bilderna berättade utifrån hundens perspektiv och eftersom 

hunden var mindre blev skräpet mer märkbart (ibid). Den yngre eleven tolkade texten på 

bokstavlig nivå i jämförelse med en av dem tioåriga eleverna, som istället observerade 

helheten samtidigt som hon upptäckte de små detaljerna och kunde tolka och förstå ett 

moraliskt budskap. I Eckeskogs studie (2013, s. 53) var underlaget för en undervisning hos 

en av lärarna på likartat sätt som Styles och Arizpe (2002). I de båda studierna (Styles & 

Arizpe, 2002b, s. 69–70; Eckeskog, 2013, s. 53) läste eleverna visuella texter för att sedan 

tolka känslor och upplevelser som finns ”mellan raderna”. Eleverna kunde vidareutveckla 

en bokstavlig förståelse till bredare och djupare förståelse, exempelvis symbolisk och me-

taforisk nivå. 

 

I kapitlet skrivet av Rabey i Styles och Arizpes studie (2002, s. 138) framgår det dessutom 

att flertalet av eleverna oavsett ålder utan större svårigheter kunde analysera merparten av 
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de visuella metaforerna som böckerna illustrerade. Analysen av barnens teckningar bevi-

sade att även de yngsta barnen kunde tolka, förstå och förmedla visuella budskap. När 

barnen fick utforska de kommunikativa möjligheterna av det visuella, närmre bestämt ge-

nom att måla, fick barnen en djupare förståelse av budskapet. Det liknades med en process 

som annars upplevs vid skrivande: genom att göra förstår de (ibid). 

5.2 Medier i undervisning 

För att besvara litteraturstudiens andra frågeställning har två kategorier skapats Läsförstå-

elsestrategier och medier i undervisning (kap. 5.2.1) och Lärarens val av medier i under-

visning (kap. 5.2.2). I följande kategorier beskrivs läsförståelsestrategier och hur lärares 

val av medier kan påverka utvecklingen av elevernas läsförståelse. 

5.2.1 Läsförståelsestrategier och medier i undervisning  

I Cueros studie (et al., 2008, s. 20) undersöktes hur blivande lärarstudenter med hjälp av 

olika medier illustrerat deras uppfattning av läsförståelse efter genomförd kurs. Resultatet 

visar att lärarstudenterna efter kursen hade utvecklat en bredare och djupare förståelse för 

det sociokulturella och affektiva (känslomässiga) aspekterna av läsförståelse. Vidare vi-

sade lärarstudenterna hur läsförståelse kan införlivas i undervisningssituationer med elever 

oavsett årskurser (Cuero, et al, 2008, s. 19). I studien valde en av lärarstudenterna att illu-

strera läsförståelse med hjälp av matkonst som ett konkret exempel för sina elever. Hon 

visade att läsförståelse innefattar flera nödvändiga processer och att val av lässtrategier kan 

påverka läsförståelsen. Bakverken saknade antingen ingredienser eller var felaktigt bakade 

med mening för att likställa sambandet mellan ett ickefungerande bruk av läsförståelsestra-

tegier. Exempelvis jämförde lärarstudenten ytlig läsning med en tom kartong som hon gla-

serade med frosting, vilket kan jämföras med en bra utsida men inget innehåll (Cuero, et 

al, 2008, s. 13). 

 

Eckeskogs (2013, s. 99) studie visar att lärare behöver använda fler metoder än enbart 

utredning och samtal för att uppmuntra elever till läsning, samt att läsförståelsestrategier 

inte bör läras ut var för sig. I studien får fem lärare i uppgift att lära ut lässtrategier genom 

högläsning. De strategier eleverna fick lära sig skulle sedan anpassas till deras självstän-

diga läsande. Av Eckeskog (2013, s. 34) fick lärarna förslag på symboler som de kunde 

använda i undervisningen som representerade de olika strategierna. Dem fem lärarna an-

vände i varierade grad symbolerna i sin undervisning (Eckeskog, 2013, s. 97). Eckeskog 

(ibid) påpekar att under hennes observationer i klassrummen var undervisningen inriktad 

på att eleverna skulle lära in symbolerna istället för att lära in strategierna, vilket blev mot-

sägelsefullt i förhållande till studiens syfte. Syftet med studien var bland annat att lärarna 

skulle lära eleverna att bli strategiska läsare genom att kunna reflektera och öka sin förstå-

else av den lästa texten. Exempelvis valde en av dem fem lärarna i studien att undervisa 

om strategierna var för sig och påvisade att de inte skulle användas i samverkan med 

varandra, vilket sänder felaktiga signaler till eleverna. Följden blev att eleverna inte an-

vände strategierna parallellt vid läsning. Däremot visade en av de andra lärarna i studien 
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hur strategierna kunde användas fungerande genom explicit undervisning. Detta gjordes 

genom att läraren visade den symbol som strategin motsvarade på tavlan när eleverna an-

vände sig av dem. På det sättet visade läraren tydligt den teknik som eleverna använde för 

att förstå texten (Eckeskog, 2013, s. 97).  Ett ytterligare exempel hur strategier kunde läras 

ut var med hjälp av lego, läraren kunde visa hur eleverna kunde använda och anpassa stra-

tegier vid läsning på ett konkret och tydligt sätt med legoklossar (Eckeskog, 2013, s. 40).  

 

Resultatet av Schmidts (2013, s. 262) studie pekar på vikten av att de valda texterna ska 

vara anpassade till respektive undervisningstillfälle samt att texten följs upp. Detta är vik-

tigt därför att den valda texten är en grund för undervisning av strategier som i sin tur 

hjälper elever att utveckla sin läsförståelse. Jönsson (2007, s. 239) förklarar att i hennes 

studie är strategierna en naturlig del i undervisningen, på grund av att strategierna inte ska 

tränas en och en utan de ska användas i ett funktionellt sammanhang. I sin tur visar även 

Schmidt (2013, s. 262–263) att texter ska vara en naturlig del i undervisningen, likaså andra 

medier. Förutom detta leder det till att elever får röra sig inom och mellan de olika texterna.  

5.2.2 Lärares val av medier i undervisning  

I skolan är det skriften som framträder och andra modaliteter sätts åt sidan (Schmidt, 2013, 

s. 251). För att stötta elever i utvecklingen av deras läsförståelse behöver lärarna noga 

förbereda texter som ska användas samt följa upp dem i undervisningen. Texter som är 

förberedda och introduceras av lärare leder till att elever får tillfälle att utveckla sina kog-

nitiva förråd för meningsskapande genom texter (Schmidt, 2013, s. 262). Efter att ha varit 

med i Eckeskogs (2013 s. 39) studie ansåg en av de deltagande lärarna att hennes under-

visning inte var varierande i en tillräcklig utsträckning. Efter läraren hade arbetat med dem 

olika symbolerna, som representerade läsförståelsestrategierna skapades en förändrad syn 

hos läraren om vad läsförståelse är samt hur undervisning i läsförståelse kan varieras (Eck-

eskog, 2013, s. 40). En av dem andra lärarna från undersökningen ansåg att strategier i 

årkurs 1 bör läras ut med texter som läses högt för eleverna som efteråt skulle bearbetas 

med diskussion. Detta på grund av att läraren ansåg att arbetssättet kunde anpassas för alla 

elever i klassen (Eckeskog, 2013, s. 48). En tredje lärare från studien framhävde även vik-

ten av att elever ska kunna läsa texter på datorer i samma utsträckning som de ska kunna 

läsa texter i böcker (Eckeskog, 2013, s. 58).  

 

Enligt Andersson (2014, s. 189) visade lärarna i hennes studie en osäkerhet vid användning 

av olika uttrycksformer trots att lärarna själva ansåg att de var medvetna om betydelsen av 

att inkludera olika uttrycksätt i undervisningen. Andersson (2014) genomförde en studie 

utifrån fyra kulturprojekt med berättande som fokus med hjälp av estetiska ämnen. När 

projekten var slutförda upplevde lärarna att elevernas läs- och skriv intresse ökade (An-

dersson, 2014, s. 193). I studien (Andersson, 2014, s. 195) var de estetiska ämnena inte 

lika omfattande som de teoretiska ämnena i skolan. Anledningen till detta berodde på att 

flera av lärarna inte hade tid till att integrera estetiska ämnen i undervisningen, mindre 

tillgång till resurser och klasser som hade blivit större (Andersson, 2014, s. 195). Schmidt 

(2013, s. 242) anser däremot att den tid som läggs på arbetet med texter, hur de struktureras, 
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bearbetas och tolkas, sänder ut signaler till eleverna om textens värde och betydelse. I Fasts 

(2007, s. 165–166) studie visade resultatet att flera lärare hade en negativ inställning till 

datorer i undervisningen, då de inte var intresserade eller tyckte det var onödigt med dato-

rer. Vidare ansåg andra lärare att datorer var negativt för elevernas kreativitet, de menade 

att elevernas fantasi försvann och glömde bort hur man leker. Förutom detta saknade lä-

rarna tillgång till datorer som inte var gamla och dåliga. Lärarna i Anderssons studie (2014, 

s. 192) ansåg att medier endast vill att berättandet ska vara något underhållande och det 

höga tempot som medier håller påverkar eleverna med att det ska vara roande.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras litteraturstudiens resultat kopplat till syfte och bakgrund. I 

första kapitlet argumenteras informationssökningen och materialets relevans (kap. 6.1). 

Därefter kommer det funna resultatet av materialet kopplat till bakgrunden, styrdokumen-

ten och våra egna erfarenheter diskuteras samt idéer om vidare forskning upprättas (kap. 

6.2). 

6.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis genomfördes litteraturstudien med en bred informationssökning av materi-

alet med utgångspunkt från syfte och frågeställningar. Till en början användes begreppen 

läsförståelse och medier som en gemensam sökningsfras men för att få mer relevant 

material användes dessa begrepp var för sig i sökningarna. För att hitta relevant material 

till litteraturstudien har sökningar skett i olika databaser och genom kedjesökningar. Sök-

ningar i databaser har gjorts både på engelska och svenska för att kunna finna nationellt 

och internationellt material som var relevant för litteraturstudiens syfte. Det är viktigt att 

förstå att dessa begrepp är institutionellt och socialt konstruerade och påverkade av olika 

kunskapssyner. Därför kan de tolkas olika inom skilda forskningsområden och av enskilda 

forskare. Sökorden gav rikligt med resultat, däremot sållades mycket av materialet bort på 

grund av att de inte uppfyllde syfte och frågeställningar. Detta påverkade resultatet på så 

vis att det fanns begränsad forskning som belyser båda aspekter av frågeställningarna i 

litteraturstudien. Fokus låg på att söka efter begreppen medium/medier och läsförståelse 

och vi upptäckte besläktade begrepp senare under processen, såsom visual literacy och 

media literacy vilket hade kunnat föra litteraturstudien i en annan riktning, eftersom lite-

racy även innefattar skrivprocessen.  

 

Ursprungligen söktes material som innefattade förskoleklass och årskurs ett till tre men det 

resulterade i att knappt något material var relevant, vilket i sin tur ledde till att kriteriet fick 

utvidgas upp till årskurs sex. Trots att kriteriet hade vidgats fanns det fortfarande svårig-

heter att finna relevant material, vilket resulterade i att material utanför det ursprungliga 

kriteriet har inkluderats. Litteraturstudiens frågeställningar kan ha påverkat sökningen ef-

ter relevant material eftersom vi enbart påträffat positiva aspekter gällande ämnesområdet, 

vilket dessutom kan göra resultatet ensidigt. Artiklar som har inkluderats utanför kriteriet 

är bland annat artikeln Improving reading comprehension by using media literacy activities 

(Hobbs, 2011), och avhandlingen Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populär-

kultur i möte med förskola och skola (Fast, 2007). Hobbs artikel inkluderar årkurs fyra till 

sex och årkurs sju till motsats av Fast avhandling som inkluderar barn från fyraårs ålder, 

förskoleklass och de första skolåren. Eftersom litteraturstudien vill visa på en progress-

ionstanke inom läsförståelse ansågs materialet vara relevant då innehållet visar vad som 

innefattar barn och elever innan de har börjat förskoleklass och efter de har slutat årkurs 

tre. 
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Det material som har analyserats består av åtta internationella och fem nationella källor. 

Analysen har genomförts i fyra faser, de olika stegen har utförts för att bearbeta, sortera 

och få en grundlig analys och tolkning av materialet. Eftersom arbetet består av internat-

ionella källor skrivna på engelska kan vår tolkning av materialet påverkats eftersom det 

inte är vårt modersmål. De olika kapitlens teman och kategorier har bearbetats och ändrats 

under arbetets gång för att skapa en röd tråd och underlätta läsningen. 

 

Under processen gång har det inkluderade materialet påverkat litteraturstudiens inriktning. 

Justeringar av frågeställningarna har skett allteftersom för att anpassa syfte och inte få allt-

för otydliga och abstrakta frågor. Första frågeställningen innebar att vi avgränsade littera-

turstudien genom att undersöka elevers läsförståelse och möjligheter att utveckla denna 

med hjälp av medier. Det innebar att litteraturstudien behövde belysa vad som innefattar 

läsutveckling och vad som kännetecknar en utvecklad läsförståelse. Den andra frågeställ-

ningen innebar att vi avgränsade litteraturstudien genom att undersöka enbart hur lärare 

använder medier, men inte hur den bör se ut enligt forskning. Däremot är det något som 

arbetet belyser till viss del under kapitlet (3.4) berörande styrdokumenten. En positiv sida 

av litteraturstudien var att det fanns mycket forskning som stödjer våra ursprungliga förut-

fattade meningar: att med hjälp av medier fångar undervisningen upp fler av eleverna och 

gör dem delaktiga och motiverade att lära. Intressanta faktorer som vi valt att exkludera ur 

arbetet är hur elever med bland annat läs- eller koncentrationssvårigheter kan få hjälp med 

undervisningen och uppnå kunskapskraven genom olika medier än tryckt text.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer litteraturstudiens resultat behandlas. I förstkommande kapitel 

(kap. 6.2.1) diskuteras viktiga aspekter för utveckling av elevers läsförståelse. I nästkom-

mande kapitel (kap. 6.2.2) diskuteras hur lärarens roll och val av medier i undervisningen 

påverkar utvecklingen av elevers läsförståelse. 

6.2.1 Utveckling av elevers läsförståelse 

Resultatet visar att elever som möter medierad text ökar sin läsförståelse (Grant, 2004). Vi 

upplever utifrån tidigare erfarenheter att multimodala texter integrerade i undervisningen 

anses som något främmande av lärare. Medier möjliggör kreativa och unika alternativ för 

kommunikativa lärandemiljöer (Cuero, et al, 2008; Hobbs, 2011), och bör därför betraktas 

som något positivt för elevers utveckling av läsförståelse. Vidare hjälper medier att moti-

vera och uppmuntra eleverna att bli skickliga läsare (Hobbs, 2011), motiverade elever är 

också engagerade elever. Däremot kan ett försök att motivera också distrahera, multimo-

dala texter innefattar flera visuella intryck och kräver flera olika tekniker för att kunna bli 

meningsbärande (Skolverket, 2016b). Detta kan i sin tur distrahera eleverna och motverka 

försöket att motivera dem. Vid alla typer av multimodala texter kan det uppstå en obalans 

i samspelet mellan de olika medierna. Exempelvis kan det visuella vara motsägelsefullt till 

det verbala eller vise versa (Grimshaw, et al., 2007). Å andra sidan anser vi att obalansen 

även kan vara avsiktlig, vilket Styles och Arizpe (2000) visar i sin studie som undersöker 
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hur elever kan tolka bilderböcker med tudelade perspektiv. Med det vill vi påvisa att lärare 

behöver granska sitt undervisningsmaterial i jämförelse med undervisningssyftet.  

 

Lärarna i Fasts studie (2007) anser att medier (datorer) kan hämma elevers fantasi men 

genom att inta ett sociokulturellt perspektiv på lärandet kopplat till bakgrunden åskådlig-

görs begreppet medier utifrån sociokulturella praktiker (Aarsand, et al, 2015). Kunskaper 

befästs och blir djupare om budskapet medieras (Liberg & Frykholm, 2007). Eleverna kan 

med hjälp av medier, stöttas till att arbeta utifrån ett sätt som gynnar deras kunskapsut-

veckling. Med hjälp av att koppla samman deras tidigare erfarenheter och kunskaper till 

nya, uppstår ett samspel som hjälper dem att lättare röra sig mellan olika typer av texter 

(Langer, 2005). Vi tolkar att det sociokulturella perspektivet innebär inte bara ett samspel 

mellan individer utan också inom sig själv och med hjälp av olika medier. Följaktligen kan 

elever upptäcka att texter innefattar bilder, filmer, musik, och kan på så vis lättare identi-

fiera sig som läsare, vilket stärker den inre motivationen (Westlund, 2009). Elever blir 

medvetna om att de läser texter och gör det med egen vilja, för att söka mening (ibid). De 

kan också upptäcka att det går att läsa texter på fler än ett sätt med hjälp av olika tekniker 

och strategier, på det viset kan elevers attityd gentemot läsning förändras (Grimshaw, et 

al, 2007).  

 

Litteraturstudiens resultat visade att om elever lyssnade på audiovisuell inspelning och 

samtidigt följde med i texten gynnades deras förmåga att både kunna hämta informationen 

direkt utifrån texten och bilda egna slutsatser (Grimshaw, et al., 2007). Genom att bilda 

egna slutsatser utvecklar elever sina föreställningsvärldar och skapar därmed förståelse för 

texten (Langer, 2005). Om undervisningen dessutom utgår från populärkulturella texter 

bjuds eleverna in för samtal om elevnära textsammanhang. Med samtal kan elevers erfa-

renheter kopplas samman med de populärkulturella texterna och befäster kunskapen ytter-

ligare. Vidare visade resultatet att elevers erfarenheter var en viktig faktor för att utveckla 

läsförståelse som i sin tur skapade motivation. Bestående kunskap skapas när undervis-

ningen kan kopplas samman till den enskildas perspektiv och det lustfyllda lärandet sker 

när det värderas som något viktigt (Båth, Sanderoth & Werner, 2009). Lärare bör därför 

ha i åtanke vad eleven bär med sig, särskilt vid undervisning som utgår från och bygger 

vidare på elevers tidigare erfarenheter (Båth, et al., 2009). Således anser vi att det är viktigt 

att ha med olika medier och texter i undervisningen. 

 

Elever behöver möta texter som samspelar med deras tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Utifrån resultatet anses medier besitta en central roll i samhället och elevers användning 

av digitala medier ökar utanför skolan. Detta innebär följaktligen att medier bör integreras 

i undervisningen (Hobbs, 2011; Schmidt, 2013; Nikolajeva, 2000; Liberg & Frykholm, 

2007). Elever förväntas läsa och tolka texters innehåll och budskap för att sedan kunna 

jämföra och relatera dem till egna erfarenheter (Skolverket, 2016c, s. 252). Bakgrunden 

visar att eftersom elever bär på tidigare erfarenheter och associationer är meningsskapande 

till texten individuell (Kress, 2003; Eckeskog, 2015). När elever läser texter som skildrar 

deras egna kulturella och sociala erfarenheter utvecklas deras läsförståelse (Pilonieta & 

Hancock, 2012). 
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Resultatet visar även att med hjälp av multimodala texter som är elevnära möjliggörs ele-

vers delaktighet på en bredare grad (Hobbs, 2011; Chan & Unsworth, 2011). De elevnära 

texterna ska inte bara integreras i undervisningen utan de ska också utforskas, fördjupas 

och samtalas om på ett kritiskt sätt (Schmidt, 2013). För att utveckla förmågor och kunskap 

om hur språket kan variera behöver elever möta både elevnära och andra texter (Skolver-

ket, 2016c). Många elever möter texter tidigt innan skolan i form av bland annat bilder (O’ 

Neil, 2011). Med koppling till bakgrunden kan bilder betraktas som mångtydiga och ger 

därför fler tolkningsmöjligheter (Punktskriftsnämnden, u.å.). Elevers kognitiva förmågor 

kan fortsättas utmanas med hjälp av visuella texter och ett stöttande lärande (Styles & Ari-

zpe, 2002). Genom att läsa visuella texter uppstår ett behov av att tolka det dolda budskapet 

och hjälper eleverna att förstå texten på en djupare nivå (Styles & Arizpe, 2002; Eckeskog, 

2013). Därför kan det vara en fördel att ta hjälp av olika typer av bilder i läsförståelse 

undervisningen.  

6.2.2 Medier i undervisning 

Resultatet visade att forskare (Cuero, et al, 2008; Eckeskog, 2013) framhåller att använd-

ning av medier i undervisning spelar en positiv roll för utveckling av läsförståelse. Kopplat 

till bakgrunden sker inlärning med alla sinnen (Liberg & Frykholm, 2007), vilket i sin tur 

leder till vikten av att elever får möta olika medier i undervisningssammanhang kopplat 

till läsförståelse. Medier bör också integreras i den övriga undervisningen som pågår i sko-

lan. När elever möter olika former av medier och multimodala texter behöver de kunna 

behärska olika strategier för att texterna ska bli meningsskapande (Skolverket, 2016b). Vi 

upplever att variation i läsförståelseundervisning är viktig och något vi har uppfattat som 

bristfälligt under vår VFU och under lärarutbildningen. Av det skälet tar vi med oss att det 

är viktigt för lärare att variera sin undervisning för att skapa en positiv läsförståelseutveckl-

ing i vår fortsatta utbildning till verksamma lärare. Forskningen framhåller i sin tur att 

texter och medier bör ingå naturligt i undervisningen för att eleverna ska kunna röra sig 

inom och mellan olika texter (Schmidt, 2013), och likaså de föreställningsvärldar som de 

bygger upp. 

 

Undervisning i läsförståelsestrategier framställs som en viktig faktor för utvecklande av 

elevers läsförståelse (Cuero, et al, 2008; Eckeskog, 2013), samt att arbetssätt och uttrycks-

former ska vara varierande (Lundberg, 1984). Resultatet visade även att när lärare och 

lärarstudenter fick pröva att arbeta med varierad undervisning i läsförståelsestrategier 

skapades också motivation och intresse hos dem (Cuero, et al, 2008; Eckeskog, 2013). Vi 

anser att det kan kopplas till hur lärare väljer att integrera medier i sin undervisning, lärare 

som har kunskaper om medieteknologier kan ha lättare för att integrera dem i sin under-

visning. Läsförståelsestrategierna ska läras ut parallellt med varandra som en naturlig del 

av undervisningen för att kunna bidra till en positiv utveckling (Eckeskog, 2013; Jönsson, 

2007). Med koppling till litteraturstudiens bakgrund framkommer det att elever som möter 

och använder olika lässtrategier lär sig att anpassa sin läsning till ett specifikt syfte. Genom 

att använda strategierna på ett målmedvetet sätt klarar de av att växla mellan dem olika 
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strategierna under läsningens gång, både medvetet och omedvetet (Westlund, 2009; Lid-

berg, 2007).  

 

Det var oväntat att finna bakning som ett arbetssätt att undervisa om läsförståelsestrategier. 

Vad som inte uppfattas som medium i ett sammanhang kan däremot tolkas som medium i 

ett annat sammanhang (Cuero, et al, 2008). Vanligtvis är mat inte betraktad som ett me-

dium, men däremot är matkonst (eng. culinary arts) mat som förmedlar mening (Cuero, et 

al., 2008). Därav är det ett exempel som vi valde att inkludera i vårt resultat. I litteratur-

studiens bakgrund framkommer det att både multimodala och mediala texter har en bety-

dande roll för läsutvecklingen och bör därför användas i undervisningen för att främja ele-

vers läsförståelse (Nikolajeva, 2000; Liberg & Frykholm, 2007). Däremot visade det sig 

att flera lärare hade en negativ inställning och saknad av kunskap om olika medier trots att 

de var medvetna om innebörden av att ha en varierad undervisning. Lärarna hade inte något 

intresse av medier i ett undervisningssammanhang utan ansåg att medier var till för under-

hållning (Andersson, 2014; Fast, 2007). Lärarna ansåg även att det inte fanns tid för att 

använda varierade medier i undervisningen (Andersson, 2014). Utifrån våra begränsade 

erfarenheter från VFU:n anser vi att pedagogerna i verksamheterna hade en likartad upp-

fattning med Anderssons och Fasts studie (2014;2007) gentemot multimodala och mediala 

texter vilket kan kopplas till bristande kunskaper. Schmidt (2013) påpekar istället att pla-

nerandet och uppföljandet av texter i undervisningen är en viktig del för att lärarna ska 

kunna hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse. I läroplanen för förskoleklass, grund-

skolan och fritidshem 2011 nämner Skolverket (2016c), att elever i årkurs ett till tre ska få 

möta flera olika texter både multimodala och mediala. Vi vill därför skapa mer positiva 

attityder gentemot multimodala och mediala texter i undervisning av läsförståelse. 

 

Avslutningsvis sammanfattas resultatet i litteraturstudien. Det vanligaste mediet som an-

vändes vid undervisningssammanhang kopplat till läsförståelse var tryckta böcker och den 

vanligaste metoden var högläsning. Medierna som användes i mindre skala inom läsför-

ståelseundervisningen var enligt forskningen multimodala texter i form av bild, spel, film 

och musik. Resultatet visade att lärare saknade erfarenhet om hur medier kan användas i 

läsförståelseundervisning. Litteraturstudien visade att yngre elever kunde läsa olika texter 

såsom multimodala texter genom olika medier, samt utveckla läsförståelse innan den for-

mella skolundervisningen. Det visade sig finnas en bred variation av forskning om läsför-

ståelse men däremot saknas det forskning om utveckling av läsförståelse i samband med 

medier i undervisningssammanhang. Vidare anser vi att det kan vara relevant att utföra 

ytterligare forskning om huruvida utvecklingen av läsförståelse påverkas av olika medier, 

eftersom litteraturstudien endast belyser att läsförståelse kan utvecklas med hjälp av me-

dier. Litteraturstudien visar att det finns lärare som använder andra medier än tryckta 

böcker, därför anser vi att det kan vara relevant att undersöka hur och vilka medier de 

använder. Under litteraturstudien genomfördes ett urval där bland annat flerspråkiga ele-

vers läsutveckling inte inkluderades. Av detta skäl anser vi att det kan vara intressant att 

undersöka vidare hur flerspråkiga elevers utveckling av läsförståelse kan påverkas med 

hjälp av medier. Eftersom litteraturstudien inriktades mot positiva aspekter av medier i 



 

25 

 

 

undervisningen kan en relevant forskningsfråga vara att undersöka negativa aspekter. Re-

sultatet ledde dessutom till frågor om hur media kan påverka utveckling av läsförståelse 

hos elever med inlärningssvårigheter, vilket kan också vara en intressant fortsatt forsk-

ningsfråga. Slutligen anser vi att medier kan vara ett hjälpmedel för elevers fortsatta ut-

veckling av läsförståelse.  
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8. Bilaga 

Författare  

Titel 

Tidskrift 

Publikations år 

Land 

Databas 

Syfte Design  

Urval 

Datainsamling 

 

Teoretisk bakgrund 

Resultat 

Andersson, M. 

Berättandets möjligheter: Multi-

modala berättelser och estetiska 

lärprocesser 

Doktorsavhandling 

(2014) 

Sverige 

SwePub 

Studien undersökte hur elever upp-

rättade meningsskapande i multimo-

dala berättelser som skapats i este-

tiska lärprocesser samt vilka resurser 

och strategier som de använde. 

Studien undersökte också hur lärare 

förhåller sig till och uppfattar este-

tiska lärprocesser och multimodalt 

berättande samt hur de använde det i 

sin verksamhet.  

Kvalitativ och empirisk studie med 

material hämtad från fyra kulturpro-

jekt som genomfördes i 9-åriga grund-

skolor och kulturskolor i norra Sve-

rige. Det empiriska materialet är häm-

tad med etnografiska metoder. 

Projektet involverade elever från för-

skoleklass upp till årskurs 5 under tre 

terminer. Materialet bestod av obser-

vationer, loggböcker och intervjuer 

med lärare, utbildare, elever och ele-

vernas bilder och texter. 

 

Teoretisk bakgrund: eftersom ele-

verna fick i dialog med andra, an-

vända och tillgodogöra kunskap anser 

Resultatet visade att om man i sko-

lan skapar en stimulerande berättar-

miljö sätts språket in i ett menings-

fullt sammanhang samtidigt som 

det blir ett sätt att kommunicera på.  
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vi studien utgår från ett sociokulturellt 

lärande. 

Chan, E., & Unsworth, L. 

“Image–language interaction in 

online reading environments: 

challenges for students’ reading 

comprehension” 

The Australian Association for 

Research in Education 

2011 

Australia  

ERIC 

Syftet med studien var att undersöka 

om elevers förmåga att läsa bild- 

och textrelationer.  

 

32 elever i årkurs två tillfrågades om 

deras internetanvändande och efter det 

blev de i samband med att de under-

sökte ett material på internet intervju-

ade av forskarna. Studien pågick i två 

år samt en uppföljning när eleverna 

gick i årkurs sex.  

Teoretisk bakgrund: Det framgick 

inte explicit vad för teoretisk bakgrund 

studien vilar på. 

Studiens resultat visade att eleverna 

som tyckte om att läsa multimodala 

texter resulterade i ett högre enga-

gerade. Men studien visade också 

att multimodala texter i sin tur krä-

ver att elever behöver bli kritiska 

till det material som de använder 

sig av.  

Cuero, K., Bonner, J., Smith, 

B., Schwartz, M., Touchstone, 

R. & Vela, Y. 

Venturing into Unknown Terri-

tory: Using Aesthetic Represen-

tations to Understand Reading 

Comprehension 

International Journal of Educa-

tion & the Arts 

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

Studien undersökte huvudsakligen 

hur framtida lärare kan förberedas i 

att undervisa elever i läskunnighet 

genom icketraditionella medium. 

Studien pågick under fem månader 

och följde blivande lärarstudenter och 

deras reflektioner efter genomgången 

kurs om läsförståelse.  

Studien är kvalitativ och empirisk med 

material hämtat från fältanteckningar 

och intervjuer. 

 

Teoretisk bakgrund: det framgår inte 

explicit men utifrån egna tolkningar 

uppfattar vi att studien utgår från ett 

sociokulturellt lärande. 

Studien visade hur olika medier kan 

användas i ett klassrumsperspektiv 

för att undervisa i läsförståelse på 

ett elevnära sätt. Lärarstudenterna 

fick en fördjupad förståelse om läs-

förståelse på sätt som traditionella 

typer av uppgifter inte framhäver. 
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(2008) 

USA 

ERIC 

Eckeskog, H. 

Varför knackar han inte bara 

på? En studie om arbete med 

läsförståelse i åk 1–2 

Doktorsavhandling 

(2013) 

Sverige 

SwePub 

Studiens syfte var att följa fem lä-

rare i årskurs 1–2 och undersöka i 

vad för mån lärarna stödjer sig på 

Lgr 11 i sitt arbete med läsförstå-

else, hur lässtrategier konkretiseras 

och vilken eventuell utveckling hos 

eleverna som lärarna kan iakttagit. 

Studien utgick från ett praxisnära 

forskningsperspektiv, studien har med 

andra ord genomförts i verksamheten. 

Forskaren har följt undervisning i fem 

olika klassrum. Lärarna i dessa klasser 

anmälde sitt intresse för att vara med i 

studien som i sin tur skulle vara intres-

serade att utveckla sitt eget arbete med 

läsförståelse i undervisning av elever i 

årkurs ett och två. Datainsamlingen i 

studien har skett genom observationer, 

interjuver och insamlande av logg-

böcker. 

Teoretisk bakgrund: Studien utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv. 

Resultatet visar att läraren har en 

stor roll i elevernas möte med ut-

vecklandet av läsförståelse med 

hjälp av olika läsförståelsestrate-

gier. För att uppnå en god läsförstå-

else bör eleverna få möta strategi-

erna i undervisningen på flera olika 

sätt. 

För att mäta utvecklingen hos ele-

verna genomförs tester men det 

uppkom risker om att lärarna kan 

förbise andra förmågor som krävs 

för att bli en effektiv läsare. 

Fast, C. 

“Sju barn lär sig läsa och 

skriva: familjeliv och populär-

kultur i möte med förskola och 

skola.” 

Doktorsavhandling 

Syftet med avhandlingen var att un-

dersöka i vilka sociala och kulturella 

sammanhang barn möter textoriente-

rade aktiviteter. Vilka textoriente-

rade aktiviteter barnen medverkar i 

och utövar på egen hand samt 

huruvida barnen fick använda sina 

Studien pågick under tre år och utgår 

från etnografiska metoder. Studiens 

empiriska data har samlats genom ob-

servationer, fältanteckningar, infor-

mella konversationer, intervjuer, bar-

nens teckningar och texter, ljudinspel-

ningar och fotografier.  

Studien visade att barnen var soci-

alt engagerade i literacy praktiker 

redan i tidig ålder. De mötte läs- 

och skrivpraktiver genom olika po-

pulärkulturella texter. Barnens 

språkliga repertoar var en produkt 

av deras miljö.  
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(2007) 

Sverige 

SwePub 

tidigare erfarenheter av textoriente-

rade aktiviteter mellan hem, för-

skola, förskoleklass och skola. 

 

Teoretisk bakgrund: Eftersom studien 

studerar literacy praktiker tolkar vi att 

studien utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

Men väldigt få lärare var positivt 

inställda till populärkulturellt medi-

ala texter och visste väldigt lite om 

barnens hemmiljö. Under studien 

tillkom inga tillfällen där barnens 

modersmål betraktades som något 

positivt, snarare en börda. Barnens 

erfarenheter blev därav sällan inte-

grerade i undervisningen.  

Grant, J.  

“Are electronic books effective 

in teaching young children 

reading and comprehension?” 

International Journal of Instruc-

tional Media 

2004 

Barbados 

ERIC 

Syftet med studien var att undersöka 

några empiriska studier av interaktiv 

datorbaserad undervisnings pro-

gramvara. Forskningen analyserades 

för att kunna undersöka och fast-

ställa hur läsförståelse påverkar ele-

ver med inlärningssvårigheter. 

Studien undersökte och analyserade ti-

digare insamlad empirisk data för att 

undersöka huruvida effekterna av läs-

förståelse varierade vid användning av 

interaktiva mjukvaruprogram. Bland 

annat genomfördes studierna på elever 

med inlärningssvårigheter såsom aut-

ism men också ”normalpresterande” 

elever med lässvårigheter. 

Teoretisk bakgrund: det framkommer 

ingen specifik teoretisk bakgrund i stu-

dien. 

Resultatet visade att läsning av me-

dieteknologier var värdefull för att 

kunna öka läsförståelsen. Detta be-

ror bland annat på att elektroniska 

böcker och/ multimediala interak-

tiva medier visar sig utveckla ordi-

genkänningen och ordförståelsen. 

Grimshaw, S., Dungworth, N., 

McKnight, C. & Morris, A. 

Studien har flera syften som grundar 

sig i de brister som finns i tidigare 

De berättelser som används i studien 

har valts ut genom flera kriterier som 

att de ska locka elever mellan nio och 

Resultatet i studien visade att det 

finns fördelar med “e-böcker”, jäm-

fört med tryckta böcker. Det visade 
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“Electronic books: children’s 

reading and comprehension” 

British Journal of Educational 

Technology 

2007  

United Kingdom 

ERIC 

undersökningar. Studiens undersö-

ker huvudsakligen att ta reda på om 

de olika medierna påverkar elever-

nas läsförståelse samt hur elevernas 

intresse påverkas av det valda me-

diet. 

tio år samt både flickor och pojkar. 

Eleverna skulle inte heller ha läst be-

rättelserna tidigare, på grund av att det 

kunde påverka resultatet.  

Eleverna i studien fick göra lästester 

med tillhörande flervalsfrågor och ut-

förandefrågor för att mäta läsförstå-

else.  

Teoretisk bakgrund: Det fram kom-

mer inte tydligt vilken teoretisk bak-

grund studien hade. 

bland annat att ljudeffekter, bilder 

osv utvecklade elevernas läsförstå-

else.  Däremot visade resultatet på 

att elevernas intresse av att läsa 

böcker via olika medier inte hade 

någon betydande skillnad.  

Hobbs, R. 

“Improving reading comprehen-

sion by using media literacy ac-

tivities” 

National Council of Teachers of 

English 

2001 

United States of Amerika 

ERIC 

 

Syftet med studien var att belysa 

olika medier i skolan (med inrikt-

ning på mellanstadiet (Middle 

School) påverkar elevers läsförstå-

else och motivation. 

Studien utgår från elever I mellansta-

diet. Det framgår inte hur materialet 

till studien samlades in. 

 

Teoretisk bakgrund: Det framgår inte 

tydligt vad artikeln har för teoretiskt 

bakgrund. Däremot använder forska-

ren begreppet literacy som utgår från 

det sociokulturella synsättet. 

Resultatet visar betydelsen av att 

lärarna inkluderar de texter som 

elever möter på fritiden in i klass-

rummet, vilket leder till att eleverna 

blir aktiva och motiverade i under-

visningen. 
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Jönsson, K. 

Litteraturarbetets möjligheter: 

en studie av barns läsning i års-

kurs F-3 

Doktorsavhandling 

(2007) 

Sverige 

SwePub 

Avhandlingens syfte var att få kun-

skap om möjligheter och begräns-

ningar i användningen av några av 

de litteraturpedagogiska redskap 

som ingår i litteraturarbetet i årskurs 

F–3.  

Ytterligare undersöker studien förut-

sättningarna för elevers byggande av 

föreställningsvärldar under läsar-

betet. 

Studien avser också att ge en bild av 

yngre elevers läsning av skönlittera-

tur i skolan. 

Avhandlingen är kvalitativ och inspi-

rerad av etnografiska metoder och ana-

lysen präglas följaktligen av metoder 

som utgår från dessa dubbla analysper-

spektiv. Både enskilda elevers littera-

turreception och analyser av undervis-

ningsprocesser finns representerade i 

undersökningen 

Teoretisk bakgrund: Avhandlingen 

betraktar läsning som sociala proces-

ser där målet är att bygga en läsarge-

menskap för att skapa individuella 

inre textvärldar. Därför anser vi att 

avhandlingen utgår från ett sociokul-

turellt perspektiv. 

 

Resultatet visar att eleverna är ak-

tiva lyssnare som arbetar kontinuer-

ligt med att förstå och skapa me-

ning i texter genom föreställnings-

världar. 

I meningsskapandet använder de 

sig av språket med hjälp av bland 

annat bilder, sina egna erfarenheter 

och känslor och texterna ger dem 

ett annat perspektiv på deras egna 

världar.  

Vidare visade resultatet att om 

klassrummet upplevs som en säker 

miljö får eleverna större förtroende 

och vågar uttrycka sig utan att ta 

hänsyn till korrekthet.  

O’Neil, K.  

“Reading Pictures: Developing 

Visual Literacy for Greater 

Comprehension”  

Reading Teacher 

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

(2011) 

Studien undersöker huruvida elever 

kan uppnå en fullständig läsförstå-

else (full comprehension) av bilder. 

Artikeln sammanfattar en etnografisk 

studie och olika förhållningssätt gente-

mot undervisning om visuell literactet 

(visual literacy). 

Studien utgår från empiriska data häm-

tat från observationer och fältanteck-

ningar.  

 

Resultatet i studien visade att barn 

läser dagligen på exempelvis skyl-

tar och förpackningar i dagligvaru-

handeln. De blir mer skickliga på 

att avkoda illustrationer och genom 

diskussioner med föräldrar och lä-

rare, kan de härleda till ökad förstå-

else på en djupare nivå. 
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USA 

ERIC 

 

Teoretisk bakgrund: framgår inte ex-

plicit i artikeln men vi tolkar den som 

sociokulturell eftersom studien utgår 

från ett klassrumsperspektiv där ele-

verna lär sig gemensamt och tillsam-

mans. 

 

Pilonieta, P. & Hancock, S. 

“Negotiating First Graders’ 

Reading Stance: The Relation-

ship Between Their Efferent 

and Aesthetic Connections and 

Their Reading Comprehension” 

Current Issues in Education  

Vetenskaplig artikel [Peer Re-

viewed] 

(2012) 

USA 

ERIC 

Studien undersökte hur elever från 

storstadsmiljö i årskurs 1 knyter an 

till litteratur som speglar deras per-

sonliga erfarenheter men som inte är 

ansedda lämpliga som högläsnings-

böcker i klassrummet. Vidare under-

söktes huruvida elevernas läser ef-

ferent eller estetiskt (reading stance) 

och hur det påverkar deras läsförstå-

else.  

Studien följde fyra lärare och deras 

elever i årskurs 1. 

Under fem veckor läste lärarna fem 

icke normativa böcker som handlade 

om bland annat rasism. 

Studien använde sig av en blandmetod 

för att fullt ut mäta effekten av stu-

dien. En kvalitativ metod användes för 

att analysera elevernas respons och 

reading stance. vid läsförståelsemät-

ningar. En kvantitativ metod användes 

vid undersökning av sambandet mel-

lan elevernas reading stance och deras 

läsförståelse. 

Teoretisk bakgrund: Studien utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv ef-

tersom högläsning är en huvudsaklig 

del i studien. 

Resultatet indikerade att elever som 

läste ur ett estetiskt perspektiv och 

knöt an till personliga erfarenheter 

uppnådde högre läsförståelse.  

Litteratur som är elevnära bör an-

vändas vid läsförståelse eftersom de 

är nära relaterade till verkliga hän-

delser och stödjer kulturella anknyt-

ningar till texterna.  

Eleverna bär på rika sociokulturella 

kunskaper som färgar deras per-

spektiv på lärande och litteratur 

men som sällan införlivas i styrdo-

kumenten eller undervisningen.  

Studien visar att även elever i de 

yngre årskurserna kan läsa ur ett 
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estetiskt perspektiv och förstå be-

rättelsens handling och karaktärsut-

veckling. 

Schmidt, C.  

”Att bli en sån’ som läser” 

Doktorsavhandling 

2015 

Sverige   

SwePub 

Avhandlingen kartlägger och synlig-

gör de texter som barn möter och 

använder i sin vardag och de textori-

enterande aktiviteterna som sker 

kring dem. Avhandlingen undersö-

ker också de villkor och möjligheter 

som de textorienterade aktiviteterna 

innebär i relation till nio barns me-

nings- och identitetsskapande samt 

deras skriftspråkliga lärande. 

Avhandlingen utgår från ett etnogra-

fiskt reflexivt förhållningssätt. Dat har 

insamlats genom intervjuer, observat-

ioner, enkäter. 

Teoretisk bakgrund: Studien utgår 

från begreppet literacy, som i sin tur 

har utgångspunkt från det sociokultu-

rella perspektivet.  

 

 

Resultatet visar bland annat att sko-

lan bör arbeta mer djupgående med 

de texter som elever möter både i 

skolan och utanför skolan.  

Studien visade också att valet av 

text i undervisningen är en viktig 

faktor för att kunna arbeta med stra-

tegier som ska utveckla elevernas 

läsförståelse. 

Styles, M. & Arizpe, E. 

“Children reading pictures: in-

terpreting visual texts.” 

Antologi 

2002 

England 

RoutledgeFalmer 

 

Studien undersökte huruvida ele-

verna kunde läsa, tolka och förstå 

visuella texter samt hur de uppfat-

tade de olika perspektiven som illu-

strerades i berättelserna. 

 

 

Det är en etnografisk genomförd stu-

die med empiriska data som samlats 

genom observationer och fältanteck-

ningar samt analys av elevers bilder. 

Intervjuer har genomförts i grupp och 

enskilt för vidare fördjupning,  

Studien har genomförts på elever från 

fyra år upp till tolv år, från sju olika 

skolor med olika etniska och ekono-

miska bakgrunder.  

Huvudsakligen visade deras studie 

att med hjälp av visuella texter och 

stöttande lärande kan barnens kog-

nitiva förmågor utmanas redan i ti-

dig ålder och följaktligen kan deras 

läsförståelse utvecklas redan i tidig 

ålder. 
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Teoretisk bakgrund: Studien utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv ef-

tersom större delen av studien genom-

förs via gruppdiskussioner i ett gemen-

samt lärande. 

 


