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I takt med att samhället förändras erbjuds fler möjligheter i undervisningen. De bilder och medier 

elever möter har stor betydelse och kan därför med fördel inkluderas i klassrummet. Syftet med 

studien är att undersöka bild och mediers relation till svenskundervisningen, med avgränsningen till 

årskurs F-3. Studien har genomförts med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt där 

lärande i samspel med andra stått i fokus. Följande frågeställning har undersökts och besvarats: Vad 

säger forskning om betydelsen av bild och medier för elevers lärande i läs- och skrivförståelse i 

årskurs F-3? 

I studien har en variation av nationell och internationell forskning eftersträvats och även variation av 

publikationstyp, detta för att kunna möta syftet och besvara frågeställningen. Artiklar, avhandlingar, 

antologier, forskningssammanställningar och forskningsrapporter är de publikationstyper som 

använts. Studien är en komparativ litteraturstudie vilket innebär att forskning som studerats har 

sammanställts, sammanfattats och jämförts. 

Resultatet visar att arbete med bild och medier är gynnsamt för läs- och skrivutveckling i svenska och 

fungerar som en väg in i lärandet. Slutsatsen är att bild och medier öppnar upp för möjligheten att 

arbeta med olika uttrycksformer i svenskundervisningen. Det möjliggör också tillvaratagandet av 

elevens egna erfarenheter och att lära i samspel med andra. 

Sökord: det vidgade textbegreppet, bild, literacy, multimodalitet och sociokulturellt perspektiv. 
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1. Inledning 

Föreställ dig en sol, hur ser den ut? Endast genom att säga ordet sol ser vi en bild av den 

framför oss. Någon ser solen som tecknad, någon annan ser den över en sandstrand och en 

tredje ser några smala solstrålar leta sig fram mellan molnen. Vad vi ser när vi hör ord eller 

tittar på en bild menar Sparrman (2002) är kulturellt präglat och kopplat till våra egna 

erfarenheter. I denna litteraturstudie har vi intresserat oss för hur bilder påverkar oss och hur 

de används i undervisningen. Bilder utformas idag på ett helt annat sätt än tidigare, vilket 

Kress och Selander (2010) poängterar. De menar att nya sätt att arbeta med olika 

uttrycksformer som till exempel film och bilder har införts i lärandet de senaste decennierna 

och bidragit till en bredare syn på vad bilder är och hur arbete med bilder kan utformas (Kress 

& Selander, 2010).  

I samband med de verksamhetsförlagda utbildningarna (VFU) hade vi en föreställning om att 

vi skulle få uppleva ett varierat arbete med bilder. Föreställningarna grundade sig i 

erfarenheter från vår egen skolgång. Det vi hittills har fått se stämmer till viss del överens 

med föreställningen. Under senaste VFU-perioden var det dock en handledare som ägnade sig 

åt bildarbete i svenskundervisningen. Efter perioden uppstod intresset för området och viljan 

att undersöka det vidare. Bildarbetet i svenskundervisningen genomfördes bland annat genom 

serieskapande som är ett av alla sätt att uttrycka sig genom bild. Att arbeta på detta sätt 

stämmer överens med vad kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) beskriver, att arbeta med 

olika uttrycksformer. Vidare togs bildarbete tillvara på under en VFU-period i USA. I klassen 

hade eleverna varje dag tillgång till läsplattor där de kunde använda tillhörande appar med 

fokus på lärande. De båda ovan nämnda upplevelserna kan kopplas till läroplanen 

(Skolverket, 2011b) där det framgår att filmupplevelser, visuella intryck tillsammans med 

ljud, tecknade serier, webbsidor och bilderböcker är olika visuella representationsformer som 

bör användas i undervisningen. 

Ytterligare något som motiverat oss att utföra studien är Hernwalls (2016) publikation som 

beskriver att elevers förmåga att tolka bilder uppkommer långt tidigare än elevens förmåga att 

tolka texter och dess innehåll. Detta är inget nytt, redan på 1850-talet betonades vikten av 

användandet av bild i lässammanhang vilket Jonsson (2010) beskriver genom att citera 

fysikern Siljeström: ”Att läsa ger blott half kunskap. Det gäller framförallt att se det, hvarom 

man läser”. Med detta poängteras att varken bild eller text bör uteslutas vid läsning då de 

kompletterar varandra till en helhet.  
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Studien är en komparativ litteraturstudie vilket innebär att forskning som studerats har 

sammanställts, sammanfattats och jämförts. I jämförelsen har skillnader och likheter avgjorts 

(Bryman, 2011). Avgränsningen har gjorts till årskurs F-3 eftersom vi båda kommer att vara 

verksamma inom området efter examen.   

Inledningsvis beskrivs arbetets syfte och frågeställning (kap 2). Fortsättningsvis redogör 

texten i kapitel 3 för begrepp som används i studien, kopplingar till styrdokument, 

beskrivning av området samt teorin som arbetet grundats på. Kapitel 4 förklarar studiens 

metod där informationssökning, kriterier för inklusion, urval samt materialanalys behandlas. 

Redovisning av resultat görs i kapitel 5 där bild och mediers inverkan på läs – och 

skrivutveckling tas upp. I kapitel 6 diskuteras studiens resultat samt valt material. Slutligen 

beskrivs avslutande tankar och reflektioner gällande studien i kapitel 7.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka bild och mediers relation till läs- och skrivutveckling i 

svenska utifrån årskurs F-3. Syftet vill vi uppnå genom att besvara följande frågeställning: 

 

 Vad säger forskning om betydelsen av bild och medier för elevers lärande i läs- och 

skrivförståelse i årskurs F-3? 
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3. Bakgrund med begreppsdefinitioner 

Nedan beskrivs den bakgrund och de olika begrepp som behövs för att förstå resultatet. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur bilder används i samhället (3.1). Fortsättningsvis 

utreds bilders funktion enligt styrdokumenten (3.2) som efterföljs av en förklaring av vad 

visuell kultur är (3.3). Vidare utreds begreppet literacy (3.4) som inkluderar visuell 

läskunnighet vilket förklaras i underrubriken (3.4.1). I avsnittet 3.5 förklaras kortfattat 

begreppet multimodalitet och slutligen avslutas bakgrunden med en förklaring av lärandet 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv (3.6). 

 

3.1 Bilder i samhället  

Dagens mediesamhälle är omfattande och redan i tidig ålder lär sig elever att hantera olika 

typer av media som exempelvis tv, radio, filmer, cd-spelare, internet och mobiltelefoner. 

Medierna kan förmedla både positiva och negativa upplevelser till exempel genom 

favoritfilmen eller det obehagliga tv-programmet. De riktar sig till olika målgrupper som till 

exempel barn genom barnprogram, men även till hemmet och skolan. Medierna tolkar 

verkligheten och gör fantasi runt omkring oss tillgänglig i form av bild, ljud och skrift. 

Genom att ta emot denna information tvingas individen att ta ställning till var han/hon står, 

vem han/hon är samt vem han/hon vill vara eller bli (Gripsrud, 2002).  

 

3.2 Bilders funktion i svenska enligt styrdokumenten 

I det centrala innehållet i kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) står det att bild är ett 

hjälpmedel i muntliga presentationer. Det beskrivs också att elever ska ges möjlighet att 

arbeta med texter som kombinerar ord och bild i till exempel filmer, webbtexter och spel.  

Kommentarmaterialet i svenska (Skolverket, 2011a) förtydligar innebörden av att arbeta med 

texter som kombinerar ord och bild. Det kan enligt detta förtydligande också vara att arbeta 

med serietidningar och bilderböcker. Anledningen till att arbeta med innehållet är att elever 

ska få syn på hur mönster kan överföras från en typ av text till en annan. Vidare framgår det 

att det är viktigt att arbeta med olika medier för att skapa mening i sitt lärande. Det 

framkommer även att elever ska arbeta med att se likheter och skillnader mellan kombinerade 

texter och texter med endast ord. Elever bör också utveckla sin språkliga förmåga för att 

kunna ta sig an litteratur, film, teater och andra estetiska processer inom språket. Vikten av att 



5 
 

kunna uttrycka sig på olika sätt tas också upp och involverar uttryck genom olika texter och 

medier. Scenkonst och estetiskt berättande är också en viktig del av svenskämnet och 

innefattar bland annat bildskapande. Även samverkan mellan ämnena bild och svenska anses 

vara viktigt (Skolverket, 2011a). 

Utbildning i grundskolan ska utformas så att den ger en personlig utveckling och även 

förbereda eleven inför aktiva livsval (SFS 2010:800). Eftersom bild och medier ingår i elevers 

vardag görs en koppling mellan dessa delar och elevers personliga utveckling. Skolans 

värdegrund och uppdrag framför också att undervisningen ska vara allsidig (Skolverket, 

2011b). Arbetet med bild och medier kan bidra till allsidighet när det kommer till val av 

arbetsmetod. Bild och medier erbjuder fler valmöjligheter i utformning av undervisningen.  

Vidare förklaras att elever idag lever i ett samhälle som förändras i takt med att 

informationsmöjligheterna blir fler. Elever behöver därför arbeta på olika sätt som gör att de 

blir vana vid att använda och tillägna sig ny kunskap. Enligt skolans övergripande mål och 

riktlinjer ska elever också ges möjlighet att prova olika arbetsformer. Avslutningsvis anses 

skapandet av bild och även samtalet om bilden vara en strategi som kan hjälpa elever att 

förklara någonting eller att förstå och minnas bättre (Skolverket, 2011b). 

 

3.3 Multimodalitet 

Att skapa mening genom samverkan mellan det semiotiska, det vill säga tecken, och våra 

sinnen, innebär att vara multimodal. Meningsskapandet sker genom både verbalt och icke 

verbalt språk (Liberg, 2003). I ett multimodalt lärande läggs fokus på användandet av 

varierande texter vilket bidrar till att olika medier kan användas i undervisningen. Verktyg 

såsom bilder, ljud och verbaltexter (talat språk) är av betydelse (Danielsson, 2013). 

Danielsson och Selander (2014) poängterar att samverkan mellan dessa uttrycksformer bidrar 

till multimodalitet. Vi väljer i vår studie att utgå från denna samverkan. 

 

Bild och medier är en del av textbegreppet idag (Danielsson, 2013) och kommer därför 

fortsättningsvis ingå i benämningen text i vår studie.   
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3.4 Visuell kultur 

Visuell kultur beskriver hur människan ser på världen och skapas genom värderingar och 

kulturella normer. Den visuella kulturen skiftar också beroende på tid och plats. 

Fortsättningsvis har förståelsen för seendet uppfattats på olika sätt i olika tidsepoker. Tiden 

individen lever i har alltså betydelse för hur han/hon uppfattar sin omvärld (Sparrman, 2006). 

Kulturell bakgrund är ytterligare en betydande faktor för hur någonting betraktas. En 

människa uppvuxen i Sverige kan till exempel uppfatta en bild annorlunda än någon som är 

uppvuxen i en annan del av världen. Visuell kultur är något som förändras i social interaktion 

och som skapas genom samspel mellan människor. Den kan ses som uttryck för olika typer av 

normer, som till exempel hur en pojke respektive flicka förväntas bete sig i det rådande 

samhället (Sparrman, 2006). Becker (1998) poängterar att visualitet är mer än endast bild som 

fysisk enhet, det handlar om allt vi ser.  

Hur en bild uppfattas beror oftast på egna erfarenheter. Tolkning av en bild är som regel alltid 

kopplat till elevers tidigare referenser. Hur bilder uppfattas är även beroende av vilken 

situation elever befinner sig i. När elever hör eller ser ett ord uppstår inre bilder som ser olika 

ut beroende på betraktaren. Att presentera mediebilder och kommersiella bilder för elever ses 

ofta som någonting negativt i vuxenvärlden. En anledning till detta kan vara att de vuxna 

anser att de bör skydda elever mot krig och svält trots att det är en del av verkligheten 

(Sparrman, 2006).  

Vidare lyfter Dahle, Grähs, K.O, Laukka och Rhedin (2013) att visuell kultur såsom dans, 

musik och bilder utvecklas innan talet utvecklats hos barn.  När barn är små identifierar de sig 

starkt med enstaka bilder. Det är vanligt att barn visar medlidande för till exempel en gråtande 

bebis som finns med på bild i en bok medan den leende bebisen väcker glädje. 

3.5 Literacy 

Literacy kan enligt Gustavsson och Schmidt (2011) ses utifrån två olika perspektiv, det 

sociala och det kognitiva. I vår studie har vi valt att utgå från det sociala perspektivet som 

förklarar att literacy är relationen mellan språket och det som sker i sociala och kulturella 

sammanhang. Literacybegreppet har kommit att vidgas i takt med samhällets förändring de 

senaste årtionden. Tidigare innefattade begreppet endast färdigheter och förmågor. Elevers 

egna erfarenheter inkluderades inte, vilket de gör idag (Gustavsson & Schmidt, 2011). Även 
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vad läsning och skrivning innebär är större ur ett literacyperspektiv. Literacy anses också 

bidra till identitetsskapande då språket möjliggör förmågan att uttrycka sig vilket bidrar till att 

hitta sin identitet (Schmidt, 2013).  

3.5.1 Visuell läskunnighet 

Visuell läskunnighet är av betydelse i samhället eftersom tolkning och förståelse behövs för 

att fungera i omvärlden då synintrycken bara blir fler i den rådande tekniska tillvaron. Visuell 

läskunnighet benämns ofta som visual literacy och beskrivs som en samling egenskaper som 

kan utvecklas genom att arbeta med det vi ser (Mc Vicker, 2007). 

Visual literacy, eller visuell läskunnighet, går ett steg längre än literacy och brukar benämnas 

som seendekompetens och innebär tolkning av vad elever ser (Eriksson, 2009). Enligt en 

undersökning gjord av Lin (2008) anser lärare att visual literacy handlar om elevers förmåga 

att samarbeta samt göra sin röst hörd i samhället och inte enbart om visuell läskunnighet. 

Vidare anser lärarna i undersökningen att visual literacy innefattar olika kunskaper som elever 

behöver för att kunna orientera sig i samhället. Multimodalitet är därför en del av visual 

literacy som bidrar till att flera förmågor utvecklas.   

 

Ett sätt att i undervisningen träna eleven i sin visuella läskunnighet kan vara att använda sig 

av tecknade serier, vilket kan vara ett alternativ för elever att få möjlighet att utveckla 

lässtrategier med sin visuella förmåga. Bilderna i serien kan skapa ett intresse och en 

motivation hos eleverna och även ge ett sammanhang till saker som är utanför det kända i 

texten. Visuell läskunnighet är viktigt när det kommer till att förbereda elever på att bli 

integrerade i samhället utanför skolan. Visuell förmåga prövas i vardagen när reklam, skyltar 

och liknande ska tolkas och förstås (Mc Vicker, 2007).  

Dessutom krävs en begreppsuppfattning och en förståelse för hur det visuella byggs upp. 

Begreppsuppfattningen hjälper elever att beskriva vad de ser med ord. Med hjälp av 

begreppsuppfattning kan eleverna sedan skapa mening av bilden och koppla det de ser till 

tidigare erfarenheter och skapa nya kunskaper. Förmågan att tolka saker visuellt är någonting 

som uppstår genom övning, det är ingenting som är självklart. När eleverna kan tänka och lära 

i bilder är de visuellt läskunniga (Sparrman, 2006).  
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3.6 Att lära från ett sociokulturellt perspektiv  

Vygotskyj var en framstående filosof inom det sociokulturella perspektivet. Det 

sociokulturella perspektivet innebär att lärandet sker i det sociala samspelet med andra. 

Vygotskyj beskriver även relationen mellan människor och artefakter. Artefakter kan 

beskrivas som verktyg som människan format som till exempel språk, räknesystem, text, 

konst och bild (Säljö, 2000). 

Vygotskyj menar att det mentala hos människan utvecklas genom möjligheten att kunna 

använda sig av olika verktyg när interaktion sker med omvärlden. Utvecklingen beror på vilka 

verktyg och vilken omgivning människan har och innebär att ett lärande inte kan beskrivas 

utan att inkludera de faktorer som påverkar människan såsom samspel med andra, vilka 

verktyg som han/hon använder och den kultur han/hon befinner sig i. Handlingar medieras 

genom verktyg, det vill säga då individen lagar mat, förflyttar sig eller slår i en spik behöver 

han/hon använda sig av verktyg för att utföra handlingen och på detta sätt medieras den. I en 

undervisningssituation kan det handla om att eleven använder en penna för att skriva eller 

språket för att berätta (Säljö, 2015).  

 

Fast (2007) beskriver att elever som får ta del av skriften och språket med andra skapar 

förståelse för hur språket ser ut och skapar mening av det. Även Liberg (2007) poängterar att 

förståelse byggs upp i det gemensamma och förklarar att stöd i utvecklingen av läsandet och 

skrivandet är viktigt och ges lättast i en social tillvaro. På samma sätt beskriver Schmidt 

(2015) läs– och skrivpraktiker som en social aktivitet där mening och identitet skapas i arbetet 

med olika texter tillsammans.  

 

Dessutom menar Schmidt (2015) att begreppet literacy vävs in i den sociala aktiviteten där 

begreppet innebär att arbeta med textorienterade aktiviteter i en social samvaro. Enlig Fast 

(2007) innefattar literacy idag även multimodala texter och begreppet har utvecklats och 

kommer att fortsätta utvecklas i takt med samhället.  
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4. Metod 

I följande kapitel förklaras vilken metod som använts i studien. Först görs en beskrivning av 

hur informationssökningen gått till (4.1) och vilka kriterierna för inklusion som behandlats 

(4.2). Sedan beskrivs vilket urval som gjorts i beskrivande text samt i en tabell (4.3). 

Avslutningsvis förklaras hur materialet i studien analyserats (4.4). 

 

4.1 Informationssökning 

Sökord och sökfraser som använts i studien är: ”bilders betydelse i undervisningen”, ”bilders 

betydelse”, bild*, illustration*, illustration* OCH läromedel*, bild* undervis*, bild* skol*, 

textbooks, “picture books”, “teaching with pictures”, images and education, images and 

storytelling, ”Bilden och texten – en studie av ljusets och seendets pedagogik” och 

”bildanalys”.  

 

Exempel på sökning i Primo: 

För att ge en överblick över området valdes Primo som en inledning i sökandet. Primo talar 

om att något finns och var det finns någonstans.  

 

 Första sökningen var “bilders betydelse i undervisningen” och gav inga träffar. Därför 

ändrades sökfrasen till “bilders betydelse” som gav två träffar vilka var irrelevanta. 

För att utöka sökningen användes trunkering där första sökordet var bild*, vilket gav 

68760 träffar. På grund av antalet träffar ändrades sökordet bild till illustration och 

ordet betydelse exkluderades och ordet läromedel lades istället till och orden 

trunkerades. Den nya sökningen blev därefter illustation* OCH läromedel* vilket 

istället gav 27 träffar som kunde undersökas.  

 

Exempel på sökning i ERIC:  

Databasen ERIC valdes för att den erbjuder pedagogiska texter vilket stämmer överens med 

studiens område. Den innehåller mest tidskriftsartiklar vilket också var en anledning till valet.   

 

 Sökordet textbooks valdes och gav 24274 träffar. För att försöka reducera antalet 

träffar testades olika alternativ och nästa sökord blev picture books, det gav 2806 

träffar. Eftersom dessa antal träffar fortfarande är svåra att få en övergripande insikt 
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över valdes att gå vidare med sökningen i ERIC’s valmöjlighet Thesaurus. Denna 

valmöjlighet innehåller olika ämnesord som underlättar sökningarna genom att ge 

förslag på sökord, kallat ämnesord. Där gjordes en sökning på picture books 

ämnesorden childrens literature och illustrations lades till i samma sökning. Detta gav 

istället 261 träffar vilket gjorde sökningen något lättare att hantera.  

 

Exempel på sökning i Google Scholar: 

Google Scholar valdes eftersom den samlar in all möjlig data (även inuti texter). Den arbetar 

också med metadata (information om data) för att få fram de mest relevanta träffarna tidigt i 

träfflistorna. 

 

 En av sökningarna gjordes på sökfrasen “bilders betydelse i undervisningen”, vilket 

även gjordes i tidigare sökning i Primo och detta gav två träffar. En av dessa visade sig 

vara relevant, vilket var ett examensarbete. I examensarbetets referenslista fanns även 

en avhandling som kunde användas vidare, en kedjesökning kunde därför göras. 

Sökning på avhandlingens titel som stod med i referenslistan gjordes och kunde 

fjärrlånas via Libris.  

 

Exempel på sökning i PsychInfo: 

PsychInfo valdes att användas på grund av att den innehåller mest tidskriftsartiklar och är 

strukturerad efter tydliga sökfält vilket gör söktjänsten lätt att hantera.  

 

 En sökning var images AND education och gav 6654 träffar. Ett försök att få ner 

antalet träffar gjordes och sökningen blev istället images AND education AND 

multimodal och sökningen gav då 106 träffar vilket gjorde det lättare att få en 

överblick av innehållet.  

 

Exempel på sökning i SwePub: 

SwePub användes eftersom den visar vad svenska forskare publicerat. 

 

 En av sökningarna i SwePub var bild* OCH undervis* vilket gav 360 träffar. 

Sökningen reviderades för att ge färre träffar och den nya sökningen blev bild* OCH 

undervis* OCH multimod*, vilket gav 12 träffar.  
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4.2 Kriterier för inklusion 

Syftet med studien är att undersöka bild och mediers möjligheter till läs- och skrivutveckling i 

svenska utifrån årskurs F-3 och materialet har således, för att en källa ska ha varit intressant, 

behandlat något av följande: det vidgade textbegreppet, bildarbete i svenskundervisningen, 

multimodalt lärande, bild och text i samspel med varandra samt literacy. Studiens inriktning 

har varit årskurs F-3 och motsvarande årskurser i internationell forskning. Om forskningen 

har varit nationell eller internationell samt vilken publikationstyp texterna har haft har även 

varit av betydelse. I urvalet har en kombination av både nationell och internationell forskning 

eftersträvats.  

 

4.3 Urval 

I studien har 23 publikationer analyserats: fem avhandlingar, fem kapitel ur antologier, fem 

forskningssammanställningar, fyra artiklar och fyra forskningsrapporter. Litteraturen valdes ut 

för att kunna svara på frågeställningen och även för att återspegla studiens syfte. Litteraturens 

innehåll ska också ha stämt överens med kriterierna för inklusion i studien. Nedan beskrivs 

litteraturen som behandlats i form av en tabell. 

Titel Författare År Publikationstyp 

1. Children’s media practices: Challenges and Dilemmas for the 
Qualitative Researcher. 

 

Aarsand, Pål 2016 Internationell/ 
tidskriftsartikel 

2. Berättandets möjligheter – Multimodala berättelser och estetiska 
lärprocesser. 

 

Andersson, Märtha 2014 Nationell/ 
doktorsavhandling 

3. Children reading pictures – Interpreting Visual Text. 

 

Arizpe, Evelyn & 
Styles, Morag 

2003 Internationell/ 
forskningssammanställning 

4. The Role of Illustrations in Children’s Inferential Comprehension. 
 

Barnes, Marcia.A, 
Barron, Roderick, W 
& Pike, Meridith.M 
 

2010 Internationell/ 
tidskriftsartikel 

5. Om barn och bilder – en historisk tillbakablick 
Bendroth Karlsson, 
Marie  

2014 Nationell/ 
antologi 

6. Barns liv och samhällets textvärldar (kapitel 1 ur: Bygga broar och 
öppna dörrar – Att läsa och samtala om texter i förskola och skola) 

Bergöö, Kerstin 2009 Nationell/ 
antologi 

7. Se texten. 
Danielsson, Kristina 
& Selander, Staffan 

2014 Nationell/ 
forskningssammanställning 

8. Barn och medier 
Danielsson Helena & 
Somansson Agneta 

2014 Nationell/ 
antologi 

9. Sju barn lär sig läsa och skriva – Familjeliv och populärkultur i möte 
med förskola och skola. 

Fast, Carina 2007 Nationell/ 
doktorsavhandling 
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4.4 Materialanalys  

Under arbetets gång upptäcktes att arbetet med bild och medier i svenskundervisningen inte är 

ett beforskat område. I den lästa litteraturen påträffades däremot information om 

multimodalitet där bilden är en del och vidgade tankarna gällande studien. Fortsättningsvis 

fördes texterna in i “Översikt för analyserad litteratur” (se bilaga 1) för att ge en överblick av 

vad som redan fanns och vad som saknades för att ett resultat skulle kunna uppnås i studien. 

De texter som sedan ingick i urval studerades noggrant och sammanfattades separat. Val av 

metod och resultat ingick i sammanfattningen, vilket utgjorde en grund för analysarbete. Till 

en början valdes åtta kategorier ut. Något som upptäcktes efter hand var att en djupare analys 

av materialet behövdes göras innan kategorier kunde urskiljas. När materialet lästes 

ytterligare framkom två teman: multimodalitet och literacy. De tidigare åtta kategorierna 

10. Multimodality and Literacy in School Classrooms. 
Jewitt, Carey 2008 Internationell/ 

tidskriftsartikel 

11. Läsningens och skrivandets bilder 
Jonsson, Carin 2006 Nationell/ 

doktorsavhandling 

12. Litteratursarbetets möjlighet – En studie av barns läsning I årskurs F-3. 
Jönsson, Karin 2007 Nationell/ 

avhandling 

13. Läsning och skrivning som sociala praktiker (kapitel 4 ur: Bygga broar 
och öppna dörrar – Att läsa och samtala om texter i förskola och 
skola). 

Jönsson, Karin 2009 Nationell/ 
antologi 

14. Barns visuella lärande och grafiska framställning.  
Karlsson Häikiö, 
Tarja 

2014 Nationell/ 
antologi 

15. Bildsamtal och bildtolkning 
Karlsson Häikiö, 
Tarja 

2014 Nationell/ 
antologi 

16. Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. 
Kress, Gunther & 
Selander, Staffan 

2010 Nationell/ 
forskningssammanställning 

17. Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet (kapitel 1 och 
2). 

Liberg, Caroline 2007 Nationell/ 
forskningsrapport 

18. Text om elevers läs- och skrivutveckling i mellanåren. 
Liberg, Caroline 2016 Nationell/ 

forskningsrapport 

19. Småungar och medier 2010 - Fakta om små barns användning och 
upplevelser av medier. 

Medierådet 2010 Nationell/ 
forskningsrapport 

20. Bilderbokens pusselbitar. 
Nikolajeva, Maria 2000 Internationell/ 

forskningssammanställning 

21. Att bli en sån som läser – barns mening och identitetsskapande med 
texter. 

Schmidt, Catarina 2013 Nationell/ 
avhandling 

22. Barn som medborgare i en värld full av texter. 
Schmidt, Catarina 
(utgiven av 
Skolverket) 

2015 Nationell/ 
artikel 

23. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv 
Säljö, Roger 2000 Nationell/ 

forskningssammanställning 
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valdes därför bort och två färgkoder valdes för de nya teman som uppstått. Våra teman, 

multimodalitet och literacy, delades sedan in i undergrupper. Undergrupperna var: samtal och 

inferens, identitetsskapande, textrörlighet och uttrycksförmåga. När undergrupperna uppkom 

kunde likheter och skillnader urskiljas då det som handlade om samma sak fanns under 

samma grupp. De olika texterna ställdes emot varandra och resultatet tog form.  
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5. Resultat  

I följande kapitel beskrivs inledningsvis hur bild kan bidra till samtal och inferens (5.1). 

Vidare beskrivs hur bild kan bidra till identitetsskapande (5.2), hur arbete med bild och 

medier kan bidra till textrörlighet (5.3) och avslutningsvis hur bildskapande och medier kan 

bidra till ökad uttrycksförmåga (5.4). Alla delar har det sociokulturella perspektivet som 

utgångspunkt.   

 

5.1 Bilder kan bidra till samtal och inferens 

Samtal beskrivs inom det sociokulturella perspektivet som en kommunikativ handling. Det 

möjliggör utbyte av information och kunskaper mellan människor så att individen kan skapa 

ett lärande. Bilden är en artefakt som liksom språket är ett medierande redskap och där med 

kan bidra till lärande (Säljö, 2000). Bilder fungerar även som utgångspunkt för samtal 

(Jönsson, 2007). Genom att låta bilden vara utgångspunkt i samtal kan elever visualisera sin 

förståelse (Säljö, 2000).  

Jönssons (2007) poängterar att bilder hjälper till att starta samtal och erbjuder utgångspunkter 

att tänka och samtala om och skapar sammanhang i texten för eleverna. Vidare poängterar hon 

att det blir enklare att relatera till karaktärerna i texternas innehåll när bilder finns med. 

Inferensskapandet, förmågan att läsa mellan raderna, blir också lättare genom användning av 

bilder i undervisningen. Lärare bör använda sig av elevens skilda referenser. Att ta tillvara på 

elevers skilda referenser göras genom till exempel skapandet av bild. Även Liberg (2007) 

lyfter betydelsen av att ge eleverna utrymme att använda sina olika referenser genom att bland 

annat få uttrycka sig i bild.  

Även Jonsson (2006) framhåller i likhet med Liberg (2007) att textbegreppet innefattar mer än 

bara sammansättningen av ord och visar på att elever behöver lära sig att samtala och 

kommunicera om texter och olika texttyper. Att samtala kan enligt Liberg (2007) hjälpa 

elever in i läsandets och skrivandets värld. Samtal i kombination med möjligheter att få 

uttrycka sig genom till exempel bild, rörelse och drama skapar mening i texter. Det ger texter 

liv och kan skapa möjligheter för eleverna att se på saker från olika perspektiv och detta kan 

leda till nya kunskaper. Bergöö (2009) menar att elever bör ges möjlighet att fundera kring 

andras och sin egen text som i sin tur kan bidra till att de kommer till tals. Schmidt (2013) 

framför att när elever ges denna möjlighet får de chans att visa vad de lärt sig och 
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undervisningen får större ämnesvariation, eftersom olika samtalsämnen väver in i varandra. 

Det som eleverna samtalat om kan sedan utvecklas på olika sätt genom att de får skapa egna 

filmer, böcker och så vidare.  

Att uppmana elever att tänka i bilder kan vara ett sätt att utveckla samtalet till något skapande. 

Bilderna som visualiseras hos eleverna skapar sedan utgångspunkt för vidare samtal, 

bildskapande och skrivandet av egna texter. Även samtalet kring omslagsbilden på utvald bok 

kan bidra till att komma åt elevers egna tankar och funderingar och bygga upp ett intresse för 

att vilja veta mer (Jönsson, 2007). Karlsson Häikiö (2014b) poängterar dock vikten av att 

ställa öppna frågor när bilder ska diskuteras för att undvika att stänga ner samtalet. Elevernas 

egna känslor och frågor ska tas tillvara på och läraren måste aktivt lyssna på vad eleverna 

säger för att bildsamtalet ska bli framgångsrikt. Liberg (2007) uttrycker liknande tankar som 

Karlsson Häikiö (2014b) då hon menar att bilder kan fungera som en start till samtal och ett 

stöd i läsandet och skrivandet. Jonsson (2006) framför att elever bidrar till sitt eget lärande 

genom att samtal kring bilder ges utrymme. Schmidt (2015) poängterar att samtalet om texter 

såsom filmer, tv-program, sagor och konst leder till att elever utvecklar en 

kommunikationsförmåga och uttrycker även att detta stämmer överens med vad läroplanen 

(Skolverket, 2011b) förmedlar att elever ska utveckla. Det är nödvändigt enligt Schmidt 

(2015) att sammanföra samtalet med de olika uttrycksformerna som finns för att skapa ett 

sammanhang och en förståelse för innehållet. Schmidts (2015) slutsatser kan jämföras med 

Anderssons (2014) eftersom hon förklarar att arbetet med olika slags texter i skolan skapar 

dialoger när eleverna får tid till att reflektera och samtala om texterna. 

 

5.2 Bilder kan bidra till identitetsskapande 

Schmidt (2013) förklarar begreppet literacy som sociala aktiviteter som sker genom text. På 

olika sätt gör texter det möjligt för eleverna att samspela med varandra med de redskap de har 

att tillgå, de kulturella artefakterna. Säljö (2000) menar att artefakter inom det sociokulturella 

perspektivet anses vara något som hela vardagen är fylld av, till exempel de kommunikations- 

och informationsteknologier som finns, vilka kan bidra till identitetsskapande.  

 

Jewitt (2008) förklarar att identitetsskapandet är något som ingår i begreppet literacy och 

uppmanar därför elever att arbeta med internetbaserade fan-fiction-forum. Fan-fiction-forum 

är en möjlighet för fans att skapa nya historier av sina favoritkaraktärer och dela med sig av 

dessa till andra fans via internet. Detta möjliggör att de får testa på olika identiteter så som att 
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vara författare av text samt vara recensent av andra fans historier (Jewitt, 2008). Ett annat 

identitetsarbete sker när det kommer till elevers leksaker. De ägnar sig åt att titta i 

leksakskataloger och pratar om dem med sina vänner. Symboler och språk som används för 

just den leksak som eleven är intresserad av delas med andra elever av samma intresse och en 

social identitet skapas. Leksaker är en del av literacybegreppet idag eftersom det innefattar 

textpraktiker (Fast, 2007). Enligt Fast (2007) innefattar literacy idag även multimodala texter 

och hon menar också att begreppet har utvecklats och kommer fortsätta utvecklas i takt med 

att samhället förändras. Bergöö (2009) menar att identitet har en anknytning till att lära sig 

språk och uppmanar lärare att arbeta med detta tillsammans med eleverna. De bör ges 

möjlighet att uttrycka känslor och tankar och detta kan enligt Jönsson (2007) göras på olika 

sätt som passar varje enskild elev. Ett sätt kan vara att teckna vilket möjliggör att eleverna får 

använda sina egna erfarenheter och sociala och kulturella bakgrund i skapandet (Bendroth 

Karlsson, 2014). Att låta elever involvera sina egna intressen i undervisningen driver dem 

framåt i sitt lärande (Fast, 2007). Genom att ta tillvara på detta i undervisningen kan eleverna 

få möjlighet att utveckla sin identitet. Det tillåter elever att lära sig efter sina egna behov 

(Schmidt, 2015).  

 

Enligt Schmidt (2015) bör elever ses som medborgare och deltagare i samhället, som då också 

innebär att skapa möjligheter för att inkludera eleven i undervisningen. Detta ska förbereda 

eleverna i att förstå omvärlden och de texter de stöter på. När eleverna får se olika 

levnadsvillkor i världen ger det dem en ny förståelse och en inblick i det som tidigare varit 

okänt vilket kan användas i undervisningen (Schmidt, 2015).  

Eftersom elevers första möte med text sker i vardagen ofta i samband med någonting 

meningsfullt, och inte i skolan, bör dessa erfarenheter involveras i undervisningen (Fast, 

2007). Lärandet gynnas också av att eleverna själva får tänka och använda sina sinnen och 

känslor (Karlsson Häikiö, 2014a). Att undervisa genom att inkludera elevers tankar började ta 

form i början av 1900-talet och pedagogiken som vi känner igen idag introducerades. Detta 

betydde att elever fick mer att säga till om i sitt eget lärande och de fick vara deltagare i att 

skapa ny kunskap i skolan vilket är en stor del av undervisningen idag (Bendroth Karlsson, 

2014).  
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5.3 Arbete med bilder och medier kan bidra till textrörlighet 

Textrörlighet innebär förmågan att röra sig inom och mellan texter. Det innebär också 

förmågan att sammanväva händelser i en text till en helhet samt att kunna dra slutsatser från 

texter och tolka och förstå dess innehåll (Liberg, 2016).  Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

skapas mening genom att försöka förstå vad författaren vill säga med sin text (Säljö, 2000). 

Vardaglig betydelse av text kan formuleras som skrivna ord på papper eller skärm, men 

forskning under de senaste decennierna har bidragit till en mer varierad syn på vad text är och 

hur den fungerar. En text kan förutom skrivna ord på papper eller skärm också innefatta 

sådana resurser som bilder, talat språk, gester med mera och det talas om det vidgade 

textbegreppet (Danielsson & Selander, 2014). Textrörlighet innebär alltså förmågan att röra 

sig mellan dessa texter (Liberg, 2016). Andersson (2014) har kommit fram till att 

multimodalitet, som är resurser för meningsskapande, kan beskrivas utifrån hur människor 

förstår, erfarar och kommunicerar med sin omvärld genom olika uttrycksformer som till 

exempel skrift, tal, bild, drama, dans, och musik. Multimodalitet är också meningsskapande 

och alla delar som ingår i begreppet multimodalitet utgör en helhet att lära sig i. Därför bör 

olika typer av texter användas i undervisningen (Jewitt, 2008). Som tidigare nämnts beskriver 

Liberg (2016) att textrörlighet handlar om att röra sig inom och mellan texter. Detta kopplas 

till vad multimodalitet innebär (Jewitt, 2008). För elevers kommunikation och 

meningsskapande är även musik och rörelse viktiga uttrycksformer och de samspelar ofta 

tillsammans med andra multimodala texter (Schmidt, 2013). Danielsson och Selander (2014) 

framför att det vidgade textbegreppet samt multimodalitet utmanar skolans texttradition där 

tidigare verbaltexter setts som det viktigaste.   

Användandet av bilderboken i undervisningen är ett arbetssätt som tränar elever i textrörlighet 

och kan hjälpa dem att skapa mening enligt Nikolajeva (2000). Bilder som finns i en 

bilderbok lämnar luckor som gör att läsaren själv kan tolka innehållet med hjälp av sina egna 

erfarenheter. Denna bokform är en konst som använder sig av en kombination av två 

kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella (Nikolajeva, 2000). Bilderboken 

erbjuder således att röra sig mellan olika textformer i likhet med vad Liberg (2016) anser vara 

textrörlighet. Nikolajeva (2000) menar också att det finns två stora fördomar gällande 

bilderböcker. Den ena är att de riktar sig till de allra yngsta barnen, barn som ännu inte lärt sig 

läsa. Den andra fördomen är att det finns uppfattningar om att bilderböcker är den enklaste 

delen av barnlitteraturen, något författaren själv bestrider. Arizpe och Styles (2003) menar att 
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bilderboken erbjuder elever möjligheter att uttrycka känslor, analysera och ge respons, detta 

gällande både bilder och skriven text. De menar också att människan lever i en guldålder när 

det gäller utbud av bilderböcker och att kvaliteten och variationen av de som finns är 

omfattande. Tillgången till bilderböckerna, populariteten de har bland elever samt den 

påverkan bilder har på elevers liv gör det angeläget att eleverna får möjlighet att bli duktiga 

bildavkodare.  

Att kunna reflektera gällande bilder är alltså en väsentlig kunskapsform. Bilden är ett medium 

som kan kopplas till våra mentala inre bilder. I vardagen möter elever bilder i olika miljöer, 

som tidigare nämnts, till exempel på tv, reklam, datorer, tidningar och i böcker. I elevernas 

bildvärldar ingår även inre bilder som de skapar själva på fritiden samt i olika skolformer 

genom till exempel teckningar (Karlsson Häikiö, 2014b). Bilderna tillhör på olika sätt 

fantasin, minnet och föreställningsförmågan. När människor tänker används bilder som ett 

tankeverktyg (Bendroth Karlsson, 2014).   

I de lägre åldrarna är det vanligt att elever får uttrycka sig i text och bild (Danielsson & 

Selander, 2014). För barn som ännu inte läser kan bilder, bildsymboler och foton vara 

betydelsefulla. Genom att analysera bilder, bildsymboler och foton använder sig elever av 

visuell kommunikation, vilket ofta är förekommande i förskoleklass (Andersson, 2014). 

Människan lever i en växande visuell värld där det är känt att bilder förstärker ordet (Arizpe 

& Styles, 2003). Flera studier som Danielsson och Selander (2014) behandlat visar på att det 

sällan förekommer att lärarna kommenterar innehållet i elevernas tecknade bilder, något som 

kan bero på att de saknar verktyg för att ge konstruktiv återkoppling. Fast (2007) menar att 

många vuxna tar för givet att elever kan tolka och förstå bilder men att elever behöver stöd 

även i detta. Illustreras saker annorlunda än vad eleven tänkt sig kan fokus hamna på 

illustrationerna och inte på själva texten, vilket kan orsaka förvirring och göra att eleverna får 

svårt att komma vidare i berättelsen (Jönsson, 2007).  Barnes, Barron & Pike (2010) betonar 

också att bilder spelar en huvudsaklig roll i nästan alla böcker som barn använder för att lära 

sig läsa. De uttrycker liknande tankar som Jönsson (2007) och menar att när det gäller bild 

och text i samspel är första meningen i texten betydelsefull. Stämmer texten inte överens med 

tillhörande bild fokuserar eleven på bilden och inte på innehållet i texten (Barnes et al. 2010).  

Danielsson och Selander (2014) beskriver en oro angående lärares kompetens gällande arbete 

med olika uttrycksformer. Oron grundar sig i att elevers mediakunskaper ofta är högre än 

lärarens och forskning visar på att dessa kunskaper inte tas tillvara på i klassrummet. 
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Textbegreppet är idag således vidgat. Allt fler inom forskning och utbildning anammar ett 

vidgat textbegrepp samt förståelsen av att texter är multimodala (Danielsson & Selander, 

2014).   

Sammanfattningsvis är elever som växer upp idag medborgare i en värld full av texter. De 

texter de möter är inte desamma som tidigare (Schmidt, 2015). Jönsson (2009) menar att 

texter kan skilja sig beroende på kulturella och sociala sammanhang och att det är viktigt att 

elever förstår texters funktion i och utanför skolan. Viktigt är även att eleverna får använda 

texter i meningsfulla sammanhang. Att undervisa med multimodala texter skapar en vidgad 

syn på läs- och skrivinlärning (Danielsson & Selander, 2014). Eleverna behöver möta olika 

texter för att kunna använda sig av textrörlighet, att förstå, tolka och röra sig mellan dem 

(Liberg, 2016).  

 

5.4 Bildskapande och användande av olika medier kan bidra till ökad 

uttrycksförmåga 

Informationstekniken har utvecklats på grund av människans behov av att kommunicera med 

sin omvärld, vilket är av betydelse inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). 

Följaktligen är digitala hjälpmedel något som har ökat under de senaste decennierna. De 

tidigare mer traditionella medierna såsom böcker och tidningar har utökats med datorer, 

surfplattar och mobiltelefoner (Andersson, 2014). Digital information innebär ett mer tekniskt 

avancerat användande av metoder för kommunikation. De texter som finns på internet ställer 

krav på individen. Avkodning, förståelse och analysering av information är väsentligt för att 

skapa en förståelse av texter (Schmidt, 2013). De flesta elever har dock inga problem att 

hantera mobiler och surfplattor, fast de ännu inte vet hur man läser eller skriver (Aarsand, 

2016). I en rapport från 2010 av statens medieråd (en kommitté inom Regeringskansliet där de 

arbetar med barns och ungas mediesituation samt frågor om mediepåverkan) framgår det att 

internetanvändningen hos barn som är mellan 9-12 år är omfattande (Medierådet, 2010). I 

undersökningen framkommer det att barn använder flera medier samtidigt. Detta genom att 

till exempel kolla på tv, chatta och lyssna på musik. År 2005 gjorde Medierådet den första 

omfattande studien om barns och ungas medieanvändande. Den genomsnittliga debutåldern 

för att använda Internet var då nio år. Det krävdes när undersökningen gjordes att barnen 

kunde läsa och skriva för att använda Internet eftersom det till stora delar var textbaserat. Idag 

börjar barn i genomsnitt använda Internet redan i fyra års ålder (Medierådet, 2010). I denna 
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ålder har de inte utvecklat läs- och skrivförmågan ännu men användandet är istället mer 

inriktat på att spela spel samt titta på bilder och videoklipp. Då barnen blir äldre är den 

vanligaste Internetanvändningen olika datorspel (Schmidt, 2013). Lärande som sker genom 

digitala hjälpmedel är meningsskapande och genom att arbeta med olika uttrycksformer blir 

barn medvetna om vad de tycker och känner (Aarsand, 2016: Kress & Selander, 2010). Även 

Jewitt (2008) menar att digital teknik påverkar hur elever lär sig (Jewitt, 2008). Enligt en 

undersökning gjord av Danielsson och Sommansson (2014) använder svenskar i ålder 7-79 år 

drygt sex timmar åt mediekonsumtion varje dag. Tv-tittandet är något som är störst hos de 

yngre barnen och det minskar definitivt inte i popularitet (Danielsson & Sommansson, 2014).  
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6 Diskussion 

I diskussionsdelen tas bakgrund, val av metod och resultat upp för diskussion. Alla delar ställs 

emot studiens syfte och frågeställning. Inledningsvis diskuteras metoden (6.1) och efterföljs 

av en diskussion gällande resultatet där 6.2.1 lyfter 5.1, 6.2.2 lyfter 5.2 och så vidare. Sist 

reflekteras över vidare tankar och forskningsfrågor som uppstått i 6.2.3.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Till en början var tanken att en analys av hur bild används som hjälpmedel i 

svenskundervisningen i skolan skulle utgöra grunden för studien. Frågeställningen inriktades 

också mot läroböcker. Eftersom begränsad mängd av forskning påträffades inom området 

ändrades syftet och frågeställningen något och den nya frågeställningen blev: Vad säger 

forskning om betydelsen av bild och medier för elevers lärande i läs- och skrivförståelse i 

årskurs F-3? Efter sökning av källor upptäcktes att begreppet bild är brett och omfattar inte 

endast en bild i en bok eller något som ritas. Det vidgade textbegreppet som är aktuellt idag 

gör att arbete med flera olika multimodaliteter kan utformas som till exempel film och musik 

för att skapa en så varierad undervisning som möjligt. Upplevelsen av att lärande i samspel är 

en betydande faktor av elevers lärande avgjorde inkluderingen av det sociokulturella 

perspektivet i studien. Hade istället någon av de första frågeställningarna använts och 

perspektivet inte tagits i beaktande hade förmodligen inte resultatet berört elevers lärande i 

social samvaro.  

Styrkan i studien är att relevant information inom områdena multimodalitet, det vidgade 

textbegreppet och literacy har påträffats som skapat kunskap inom områdena.  En svaghet 

med studien är att  de kritiska aspekterna med det multimodala lärandet inte är särskilt 

beforskat och ger endast en bild av de fördelar som finns, vilket återspeglas i studiens resultat. 

Eftersom en utveckling av söktekniker skett kan utformandet av sökning kritiseras. Till en 

början fanns inte struktur på vilka sökord som användes och var. Om detta strukturerats 

genom att använda samma sökord i alla databaser hade förmodligen fler relevanta källor 

uppdagats tidigare i arbetsprocessen och påverkat resultatet.   

När det gäller urval av litteratur valdes internationell såväl som nationell forskning vilket gav 

ett mer vidgat perspektiv på området än om endast nationell forskning använts. Vår utbildning 

riktar sig till årskurs F-3 vilket även studien gör. Litteraturen som valts att analyseras och 
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sammanställas behandlar med något undantag därför dessa årskurser och med anledning av 

detta begränsades tillgången till texter. Detta ansågs dock vara en fördel i sammanhanget 

eftersom det gav färre antal träffar i sökningarna och gjorde analysarbetet lättare. Innan 

arbetet startade fanns ingen bred kunskap hos oss vilket gjorde att det som lästes upplevdes 

nytt och intressant och ny kunskap kring området uppstod hos båda. Då förförståelsen av 

ämnet inte var stor har detta förmodligen påverkat resultatets utformning. Om vi hade haft en 

större kunskap om inverkan av ett multimodalt lärande hade möjligen resultatet blivit 

annorlunda eftersom vi inte behövt lägga ner lika mycket tid för tolkning och förståelse av de 

olika begreppen. 

Vidare genom att inte behandla litteratur äldre än år 2000 i resultatet har vi lyckats hålla 

studien aktuell. Källan från år 2000 valdes eftersom den ryska författaren Nikolajeva (2000) 

är utmärkande inom området bild. Andra namn som varit återkommande i sökningsprocessen 

för studien är de svenska forskarna Kress och Selander (2010: 2014). Det har framkommit i 

litteraturstudien att nämnda forskare har haft en stor betydelse inom området multimodalitet 

vilket bidrog till att vi prioriterade att lyfta deras forskningsresultat. Genom användande av 

”peer reviewed” i söktjänsten förstod vi att de var vetenskapligt granskade. 

Alla söktjänster som var tillgängliga har varit användbara. Det som gav mest var dock 

kedjesökning genom avhandlingars och examensarbetens referenslistor. De källor som 

behandlats från referenslistorna granskades på nytt för att kontrollera tillförlitligheten. Att 

använda frassökning var inte lika givande som att använda enskilda sökord i kombination med 

varandra, vilket upptäcktes efter hand då vi utvecklade vår sökteknik. När litteratur valdes ut 

ställdes samma huvudfrågor- Behandlar texterna något av följande: det vidgade textbegreppet, 

bildarbete i svenskundervisningen, multimodalt lärande, bild och text i samspel med varandra 

samt literacy? Nämnda frågor ställdes gällande innehållet till varje enskild källa för att avgöra 

om de var av intresse för studien. Stora likheter kunde sedan urskiljas i de texter som valts ut 

och även några skillnader som sedan byggde grunderna för resultatet. 

Avslutningsvis när det gäller analyseringen av materialet har en fundering uppkommit. Istället 

för att sammanfatta det viktiga i texterna efter läsning kunde hjälp istället varit att markera 

framstående begrepp och delar under läsningens gång. Denna teknik hade underlättat i 

analysarbetet eftersom det synliggjort viktiga begrepp som hade kunnat jämföras i de olika 

texterna. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Frågeställningen i litteraturstudien är att undersöka vad forskning säger om betydelsen av bild 

och medier för elevers lärande i läs- och skrivförståelse i årskurs F-3. Som beskrivs i 

inledningen och bakgrunden har eleverna i dagens samhälle tillgång till flera olika visuella 

uttrycksformer där bilden är en del. Det pratas om det vidgade textbegreppet och 

multimodalitet (Kress & Selander, 2014). 

6.2.1 Bilder kan bidra till samtal och inferens 

Bilder kan fungera som en start till samtal och ett stöd i läsandet och skrivandet menar 

Karlsson Häikiö (2014b) och Liberg (2007). Det är av betydelse att det uppstår en dialog 

mellan elever och lärare. Elever ska ges tid att reflektera och sedan samtala om de olika texter 

som de jobbar med (Andersson, 2014). Detta är något som även Schmidt (2015), Liberg 

(2007), Jönsson (2009), Bendroth Karlsson (2014) samt Häikiö Karlsson (2014b) poängterar. 

Genom att låta bild vara fokus i undervisningen kan elever visualisera sitt lärande (Säljö, 

2000). Ytterligare en aspekt som bild möjliggör är att skapa inferenser, det vill säga att kunna 

läsa mellan raderna (Jönsson, 2007). Själva upplever vi att det de ovanstående forskarna 

beskriver stämmer överens med vårt eget lärande i vår utbildning. När vi ges möjlighet att 

arbeta i par eller grupper upplever vi att ett lärande uppnås genom samtal och diskussioner 

med varandra. Ett exempel på detta kan vara de olika seminarier vi haft gällande litteratur. De 

tillfällen vi inte haft seminarier upplever vi att samma lärande ej uppnåtts. Detta eftersom vi 

inte fått möjlighet att utbyta tankar med varandra för att kunna se på texten från fler 

perspektiv än vårt eget.   

Lika viktigt är att samtal gällande bilder kan skapa nya möjligheter för eleverna. De kan 

arbeta vidare med det som samtalats om genom att skapa till exempel egna filmer och serier 

(Schmidt, 2013). När samtal får stå i centrum bidrar det till ett utvecklande av 

kommunikationsförmågan (Schmidt, 2015). Som bakgrunden beskriver står det i det centrala 

innehållet i kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) att bild är ett hjälpmedel vid muntliga 

presentationer. Då vi själva haft muntliga presentationer, både i vår utbildning och när vi 

vikarierat har bilder varit ett hjälpmedel, detta både för oss som lärare och för elever. När ett 

nytt område presenterats har bilder använts i form av till exempel Powerpoint. Eleverna har 

även använt bilder som stöd och vi har upplevt att de tycker detta är till hjälp eftersom fokus 

flyttas från presentatören till bilden. På detta sätt blir eleverna inte lika nervösa inför att hålla 

muntliga presentationer.   
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Vikten av att kunna uttrycka sig på olika sätt tas även upp. Det kan handla om att uttrycka sig 

genom olika texter och medier (Skolverket, 2011a). Fortsättningsvis i läroplanen (Skolverket, 

2011b) tas scenkonst och estetiskt berättande upp som en viktig del i svenskämnet vilket 

innefattar bland annat bildskapande, film, teater och det uppmanas även till samverkan mellan 

ämnena bild och svenska. I vår utbildning har samverkan mellan svenska, drama och bild 

förekommit. I kursen Samhällsorienterande ämnen F-3 I blev vi i grupper tilldelade en 

tidsepok. Efter egen fantasi utan ramar fick vi gestalta tidsepoken. I vår grupp valde vi att 

använda oss av drama och bild. Genom olika akter presentades tidsepoken, även med stöd av 

bilder såsom plakat. Detta tillfälle upplevdes roligt och lärorikt eftersom lärandet 

kombinerades med fysisk aktivitet, i detta fall drama.   

Avslutningsvis anses skapandet av bild och även samtalet om bilden vara en strategi som kan 

hjälpa eleven att förklara någonting eller att förstå och minnas bättre (Skolverket, 2011b). 

Med anledning av detta anser vi att bild kan bidra till samtal och inferens. Bild återfinns även 

som en betydande faktor för samtal i svenskämnet i styrdokumenten.  

6.2.2 Bilder kan bidra till identitetsskapande  

Sparrman (2006) menar att hur vi uppfattar bilder till viss del beror på våra egna erfarenheter. 

Det är därför viktigt att när samtal gällande texter uppstår knyta dem till barnens 

erfarenhetsvärldar (Liberg, 2007). Samtal där elevers egna erfarenheter får utrymme resulterar 

i ett framgångsrikt lärandeklimat som ger förutsättningar för ett identitetsskapande (Liberg, 

2007: Schmidt, 2013). Enligt egna erfarenheter görs en koppling av identitetsskapandet till 

livet utanför skolan. Elever använder allt fler sociala medier till exempel Instagram, 

Facebook, Twitter, Youtube och Snapchat. Genom dessa sociala medier visar individer sin 

identitet på olika sätt. De kan gilla inlägg, ge kommentarer, dela videoklipp, skicka bilder till 

varandra med mera. Erfarenheter sedan tidigare har varit att sociala medier inte används i 

skolvärlden. Instagram och Youtube skulle dock kunna införas i undervisningen med speciella 

direktiv. Ett sätt kan vara att skapa ett gemensamt Instagramkonto för klassen där fokus ligger 

på att presentera vad eleverna skapar samt vad som händer i klassen vilket sedan kan ta del 

av. Som bakgrunden beskriver säger Skollagen (SFS 2010:800) att utbildning i grundskolan 

ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereda eleven för aktiva 

livsval, vilket arbetet med bild och medier gör.  
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Under vår VFU togs elevernas egna intressen tillvara på, vilket var helt i överensstämmelse 

med vad Liberg (2007) och Schmidt (2013) lyfter. Eleverna vi mötte på VFU skapade egna 

serier precis som nämnts i inledningen. I momentet fick eleverna välja vilken karaktär 

berättelsen skulle handla om och deras privata intresse att använda dator och läsa serier togs i 

beaktning. Eleverna fick använda sig av ett enkelt serieprogram på datorn där förinställda 

rutor och bilder fanns med. Uppgiften blev att utforma en egen serie med hjälp av rutorna. 

Antal rutor kunde väljas från tre upp till sex stycken beroende på hur omfattande serie 

eleverna ville göra. De bilder de valde ut kombinerades med valfri text och innehållet för hur 

en berättelse byggs upp med inledning, händelse och slut introducerades. Momentet togs väl 

emot av eleverna och var någonting de uttryckligen ville arbeta mer med. 

Även momentet som beskrivs i inledningen gällande arbetet med läsplattor på vår VFU i USA 

är i linje med Libergs (2007) och Schmidts (2013) tankar. Läsplattorna fungerade som ett 

belöningssystem och användes i slutet av dagen. Arbetssättet upplevdes som positivt av både 

lärare och elever då lärande kombinerades med det eleverna själva tyckte var roligt. Ett annat 

sätt där de tog tillvara på lärande genom olika uttrycksformer under denna VFU var när 

eleverna ägnade sig åt “brain breaks” en gång om dagen. Genom projektorn visades olika 

rörelser till kända låtar som eleverna fick dansa till. De fick också välja att titta på roliga 

videoklipp.  

Under vår VFU såg vi som nämnts i inledningen lite arbete med just bild i svenskämnet och 

samtal gällande bilder var något som inte förekom ofta. Resultatet i studien visar däremot på 

att samtal (både med bilder och utan) gällande text är viktigt. Sammanfattningsvis anser vi 

efter denna studie att bild bidrar till identitetsskapande. 

6.2.3 Arbete med bilder och medier kan bidra till textrörlighet  

Som framgår i resultatet beskriver Danielsson & Selander (2014) en oro gällande lärares 

kompetens inom det multimodala området. De anser att elever ofta har en bredare kunskap. 

Detta kan jämföras med egna erfarenheter från lärarutbildningen. Kurser inom multimodalt 

lärande har inte förekommit, däremot har inslag av det multimodala funnits med i kursen 

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund (UVK) där vi i par gjorde Photostorys. 

Photostorys är ett sätt att skapa filmer med hjälp av bilder, musik och berättarröst. Att jobba 

med det multimodala är något vi hade önskat mer av i utbildningen eftersom detta tas upp 

som ett viktigt inslag i kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) i form av att arbeta med 

olika uttrycksformer.  
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I de yngre åldrarna förklarar Barnes et. al (2010) att bilder spelar en stor roll i de böcker 

elever använder sig av när de lär sig läsa. Detta är något som även Nikolajeva (2000) framför. 

Detta kopplar vi till ytterligare något vi sett under VFU, nämligen öä-ö-äatt bilderboken är 

gynnsam att arbeta med i undervisningen. Genom att stanna upp vid exempelvis högläsning 

av bilderböcker skapas ett utrymme för eleverna att röra sig emellan texter, både den talade 

och visuella. Något vi upplevde som positivt hos eleverna. Verbaltexter har länge setts som 

det viktigaste i skolan (Danielsson & Selander, 2014).  Multimodalitet bidrar till en förändrad 

syn där andra typer av texter tar plats så som bilder, serier och film (Danielsson & Selander, 

2014). 

Idag har det visuella stor betydelse och Arizpe & Styles (2003) menar att bilder förstärker 

ordet. Det här visar ytterligare varför användandet av bilderboken är av betydelse. Det är 

viktigt att stötta elever när de möter bilder (Fast, 2007). Som nämnts tidigare är det inte 

självklart att elever kan tolka och förstå dem, för att undvika förvirring behöver elever hjälp 

med detta (Fast, 2007). När visuellt arbete sker anser vi därför att det är viktigt att som lärare 

stötta eleverna.  

Kommentarmaterialet i svenska (Skolverket, 2011a) beskriver vikten av att arbeta med texter 

som kombinerar ord och bild. Anledningen till detta är att eleven ska kunna röra sig mellan 

texter, vilket vi sammankopplar vi med textrörlighet. Det står också i kommentarmaterialet 

(Skolverket, 2011a) att arbete med olika medier som till exempel dator och smartboard 

hjälper till att skapa mening av lärandet (Skolverket, 2011a). Detta visar även resultatet i 

studien på (Jönsson, 2007: Jonsson 2006).   

Avslutningsvis dras slutsatsen att bild och medier kan bidra till textrörlighet.  

6.2.4 Bildskapande och användande av olika medier kan bidra till ökad 

uttrycksförmåga 

Elever möter medier på ett helt annat sätt än tidigare. Digitala hjälpmedel är någonting som 

växer och har kommit att ersätta traditionella hjälpmedel så som böcker och tidningar 

(Andersson, 2014: Aarsand, 2016: Kress & Selander, 2010: Medierådet, 2010). Detta gör att 

kunskapen att hantera och manövrera digitala hjälpmedel är viktig och kommer att bli ännu 

viktigare i framtiden. I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) står det att elever i årskurs 

F-3 ska ges möjlighet att hantera texter som kombinerar ord och bild. Dessa olika texter kan 

vara film, spel och webbtexter (Skolverket, 2011b). En undersökning gjord av Medierådet år 
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2005 (Medierådet, 2010) visade, som resultatet delgav, att elevers användande av Internet 

började vid nio års ålder. Fem år senare gjordes också samma undersökning (Medierådet, 

2010) och debutåldern var som tidigare nämnts fyra år. Vid första tillfället krävdes läskunskap 

för att kunna orientera sig på Internet. Däremot när andra undersökningen gjordes visade det 

sig att elevers användande av Internet inriktade sig mer på att spela spel och titta på 

videoklipp, vilket inte kräver läskunskap (Medierådet, 2010). Detta tror vi istället kräver en 

visuell förmåga och visar på att vår studie är aktuell. Vi har själva upplevt skillnaderna mellan 

år 2005 och 2010. Våra syskonbarn i varierade åldrar ägnade sig åt olika saker på sin fritid 

under de tidigare åren. De som var i fyraårs-åldern omkring år 2005 använde till exempel inte 

surfplattor. De tittade istället på TV och var också i stor utsträckning utomhus. Däremot de 

som istället var i denna ålder omkring år 2010 använde surplattan dagligen genom att spela 

spel och titta på videoklipp. Skillnaderna här skulle kunna bero på vad Medierådet (2010) 

kommit fram till gällande läskunskaper och användandet av Internet.  

Medierådet (2015) beskriver också hur bildspråket har blivit viktigare och att dagens teknik 

därigenom har inverkan på språkinlärningen. Sammanhanget i vilket språkinlärningen sker 

har betydelse. Hur vi väljer att uttrycka oss beror både på vem vi vill kommunicera med och 

var någonstans denna kommunikation förekommer. Området visuella representationer 

framställs genom detta som aktuellt (Medierådet, 2015). Det centrala innehållet i svenska 

(Skolverket, 2011b) förklarar också att eleven ska ges möjlighet att arbeta med texter som 

kombinerar ord och bild i till exempel filmer, webbtexter och spel, vilket vi kopplar samman 

med vad Medierådet (2015) förklarar. Kombinationen av ord och bild upplever vi som viktigt 

i undervisningen. När vi vikarierat och haft högläsning har vi stannat upp i berättelsen och 

visat bilder från boken. Vi som högläsare har då haft möjlighet och ställa frågor till eleverna, 

till exempel Vad ser ni när ni tittar på bilden? Vad tror ni berättelsen handlar om? Vad tror 

ni kommer hända sen? Även svåra ord har kunnat lyftas upp till diskussion. Eleverna har 

också haft möjlighet att ställa frågor om det var något de inte förstått, de har även kopplat 

bilderna till sina egna erfarenheter.  

Slutligen, med ovanstående i åtanke, ser vi att bildskapande och användande av olika medier 

bidrar till ökad uttrycksförmåga.  

 

 



28 
 

 6.2.5 Vidare tankar och forskningsfrågor som uppstått  

Efter denna studie har nya frågor uppkommit kring att arbeta multimodalt. Vi skulle 

fortsättningsvis tycka det vore intressant att undersöka: hur lärare ser på användandet av 

multimodala arbetssätt samt i vilken utsträckning de arbetar med detta. Ytterligare en 

tänkvärd aspekt att ta reda på är: hur elever ser på att arbeta multimodalt där bild och medier 

har en viktig funktion samt ifall eleverna är medvetna om de fördelar som finns med 

arbetssättet. Då vi mestadels hittat positiva infallsvinklar kring att arbeta multimodalt är en 

tredje potentiell forskningsfråga att ta reda på de kritiska aspekterna i arbetsområdet. 

  

Ytterligare en forskningsfråga skulle kunna baseras på Libergs (2007) resultat då författaren 

menar att en viktig faktor för utvecklandet av elevers läs- och skrivförmåga är föräldrarnas 

vanor av att ingå i skriftspråkliga textvärldar. Grunden för framtida läs-och skrivvanor läggs 

redan innan eleverna börjar skolan. Vilka texter elever möter i dagliga livet (löpsedlar, affärer, 

gatuskyltar) har stor betydelse för elevers läs-och skrivutveckling (Liberg, 2007). Frågan 

skulle kunna formuleras: Hur påverkar föräldrars vanor att ingå i skriftspråkliga textvärldar 

elevers läs- och skrivförmåga?  

 

Nya frågor som uppstått är sammanfattningsvis: 

 

1. Hur ser lärare på användandet av multimodala arbetssätt och i vilken utsträckning 

arbetar de med detta? 

2. Hur ser elever på att arbeta multimodalt där bild och medier har en viktig funktion 

och är de medvetna om de fördelar som finns med arbetssättet? 

3. Vilka är de kritiska aspekterna med att arbeta multimodalt i undervisningen? 

4. Hur påverkar föräldrars vanor att ingå i skriftspråkliga textvärldar elevers läs- och 

skrivförmåga? 
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7. Avslutande ord 

Nedan avslutas studien med en sista reflektion kring vad studien synliggjort för läraryrket. 

Resultatet som uppstått genom granskning av de utvalda källorna har stor relevans för vårt 

praktiska arbete som lärare. Det ger oss en inblick i hur vi kan arbeta i svenska och tänka 

utanför de traditionella ramarna. Som nämnts har nya erfarenheter uppstått och en större insikt 

har utvecklats kring att arbeta multimodalt i skolan. I det centrala innehållet i kursplanen för 

svenska (Skolverket, 2011b) framgår det att eleverna ska ges möjlighet att arbeta med text 

som kombinerar ord och bild, något som har blivit ännu tydligare efter denna litteraturstudie. 

Det som framkommit i resultatet ger oss också som blivande lärare tips och idéer på hur vi 

kan arbeta genom multimodala arbetssätt. Upptäckten av att stöd finns i forskning för att 

arbeta med bild, medier och multiomodalitet i svenskundervisningen gör att vi kan känna oss 

trygga med att arbetssätten vilar på en vetenskaplig grund. Att arbeta utifrån en vetenskaplig 

grund framkommer som en viktig del i läroplanen (Skolverket, 2011b).  

Slutligen, efter att ha analyserat både styrdokument och forskning i området dras slutsatsen att 

kombinationen av text, bild och medier är nödvändig i undervisningen i svenska. Ytterligare 

en slutsats är att användandet av bilder och medier på olika sätt i undervisningen är gynnsamt 

både för elevers läs- och skrivutveckling.  
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Bilaga 1: Översikt över analyserad litteratur 
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2.Titel 
3.Tidsskrift 
4.Publikationsår 
5.Land 
6.Databas 

Syfte 1.Design 
2.Urval 
3.Datainsamling 
 
 

Resultat 

1. Pål Aarsand 

2. Children’s media practices: Challenges and Dilemmas for the 

Qualitative Researcher. 

3. Tidsskriftsartikel 

4. 2016 

5. Norge 
6. Sage Journals 

Att ta reda på unga 

individers användande av 

digital teknologi i 

vardagslivet. 

1. Etnografiskt arbetssätt 

2. – 

3. Videoinspelningar. 

Aarsand menar att den digitala världen 

växer hela tiden och förmodligen 

kommer att fortsätta växa även i 

framtiden. Barn lär sig även att använda 

den digitala teknologin utan att ännu ha 

förmågan att läsa och skriva. Därför 
kommer det troligtvis bli vanligare i 

framtiden att för forskare spåra vart 

barn befinner sig och vad de gör med de 

olika medierna. 

1. Märtha Andersson 

2. Berättandets möjligheter – Multimodala berättelser och 

estetiska lärprocesser. 

3. Doktoravhandling 
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6. Kedjesökning via ett examensarbete, sedan Primo 
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meningsskapandet i barns 

multimodala berättande i 
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lärarperspektiv. 
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kultur- och berättarprojekt som 

vänder sig till årskurs F-5. 
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terminer. 

3. Intervjuer, observationer och 

elevtexter. 

Anderssons resultat visar att arbetet 

med berättelser där pedagogerna 
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och arbeta med olika språkliga 
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eleverna. Att arbeta med olika språkliga 
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1. Evelyn Arizpe och Morag Styles 

2. Children Reading Pictures – Interpreting Visual Texts 

3. Bok 

4. 2003 

5. Storbritannien 

6. Primo 

Undersöka hur visuella 

texter läses av barn då de 

använder sig av kända 
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1. Semistrukturerat arbetssätt. 

2. Undersökningen gjordes i sju 

grundskolor på olika platser runt 

om norra London. Intervjuer 

gjordes på två pojkar och två 

flickor i varje klass. Eleverna 

kom från tre olika klasser. Allt 

Resultatet visar att barn är sofistikerade 

läsare som kan skapa mening av 

komplexa bilder. De kan förstå olika 

synsätt och känslor och även använda 

sig av egen respons till bilderböcker. 



 
 

som allt intervjuades 12 barn.  

3. Intervjuer, observationer och 
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2. The Role of Illustrations in Children’s Inferential 

Comprehension 
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4. 2010 

5. USA 
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Syftet med studien är att 

belysa effekterna av att 

bygga inferenser med hjälp 

av illustrationer, som är en 
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mening. 

-  
Resultatet visar att illustrationer både 

underlättar och försvårar att skapa 

inferenser beroende på vilken 

information som presenteras. Effekten 

av detta kan dock avta med ålder. 
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1. Marie Bendroth Karlsson 

2. Om barn och bilder – en historisk tillbakablick   

3. Antologi 

4. 2014 

5. Sverige 
6. Primo 

 

Att belysa hur pedagoger 

talat om bildaktiviteter och 

betydelsen av dem ur ett 

historiskt sammanhang. 

 Det pedagogiska uppdraget är att 

stimulera elevernas ögon, intellekt och 

praktiska förmåga i en visualiserad 

värld. 

1. Kerstin Bergöö,  

2. Barns liv och samhällets textvärldar (kapitel 1 ur Bygga broar 

och öppna dörrar – Att läsa och samtala om texter i förskola 

och skola) 

3. Antologi 

4. 2009 

5. Sverige 

6. Litteratur från tidigare kurs 

Syftet är att ta reda på hur 

barns språkutveckling 

utvecklas. Även att belysa 

det nya och gamla 

svenskämnet. 

1. Granskat redan publicerad 

forskning inom området.  

2. Forskning inom språkutveckling 

3. - 

Resultatet visar att lärandet bäst sker 

tillsammans i grupp. 

1. Kristina Danielsson och Staffan Selander 

2. Se texten! – multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete 

Syftet är att belysa hur 

multimodala texter kan 

Granskning av pedagogiska texter av Resultatet visar att det är viktigt att som 

lärare själv förstå hur texter fungerar 



 
 

3. Bok 

4. 2014 

5. Sverige 

6. Primo 

analyseras och hur detta 

kan underlätta för elever att 

förstå ämnesinnehåll och 

hur texter kan utformas.  

olika slag och att i sin tur kunna hjälpa elever att 

förstå hur en text är uppbyggd. Hur den 

kan läsas utgör ett centralt inslag i alla 

skolämnen. 

1. Helena Danielsson och Agneta Somansson 

2. Barn och medier 

3. Kapitel i bok 

4. 2014 

5. Sverige 

6. Primo 

Att belysa barns 

medieanvändande. 

Diskussion kring forskning inom området Mediekulturen är växande. När barn får 

tillgång till medier testar de gränser och 

gör inte alltid det vuxna förväntar sig. 

De ägnar sig åt filmer, dramatiseringar, 

måla teckningar och sjunga sånger.  

1. Carina Fast 

2. Sju barn lär sig läsa och skriva – Familjeliv och 
populärkultur i möte med förskola och skola. 

3. Doktorsavhandling 

4. 2007 

5. Sverige 

6. Kedjesökning från ett examensarbete, sedan Primo 

Ta reda på vilken roll 

läsande och skrivande har i 
sju barns liv. 

1. Etnografiskt arbetssätt.  

2. 7 elever.  
3. Observationer/fältanteckningar, 

intervjuer och insamling av 

material. 

Fast har kommit fram till att alla sju 

barnen lever i rika textvärldar men att 
det finns skillnader och likheter mellan 

dem. Barnen utövar också 

textorienterade aktiviteter redan tidigt i 

livet. 

1. Carey Jewitt 

2. Multimodality and Literacy in School Classrooms. 

3. Tidskiftsartikel 

4. 2008 

5. Storbritannien 

6. Sage Journals 

Syftet är att undersöka 

effekten av illustrationer 

för att skapa förståelse och 

om detta påverkas 

beroende av ålder på 

barnet. 

1. - 

2. 73 engelskspråkiga barn från 

årskurs 2-6. 

3. - 

- 

1. Carin Jonsson 

2. Läsningen och skrivandets bilder - En analys av villkor och 
möjligheter för barns läs- och skrivutveckling 

3. Doktorsavhandling 

4. 2006 

5. Sverige 

6. Kedjesökning via avhandling 

Att undersöka bildens 

funktion i läs- och 
skrivlärande. Behövs 

bilder? Om så till vad och 

varför? 

1. Litteraturstudie 

2. Forskning från de tre senaste 
decennierna i läs- och 

skrivundervisning i Sverige. 

3. Empirisk insamling och 

forskning inom området. 

Resultatet visar på att det finns en risk 

för att barns språkutveckling begränsas 
till att framför allt handla OM läsning 

och skrivning, inte som en 

FÖRUTSÄTTNING FÖR läsning och 

skrivning. Barn bidrar aktivt till sitt eget 

lärande genom egna erfarenheter och 

handlingar. 

1. Karin Jönsson 

2. Litteraturarbetets möjligheter – En studie av barns läsning i 

årskurs F-3. 

3. Avhandling 

Ge kunskap om 

möjligheter och 

begränsningar i 

användningen av några av 

1. Lärarforskning i empirisk form, 

vilket innebär att reflektera över 

sin egen lärarroll och vara 

verksam i skolan under arbetets 

De litteraturpedagogiska redskapen som 

finns hänger samman och påverkar 

varandra i en process Jönsson kallar för 

”läsargemenskap”. Det som händer i en 



 
 

4. 2007 

5. Sverige 

6. Litteratur från tidigare kurs 

de pedagogiska redskap 

som förekommer i 

litteraturarbetet i årskurs F-

3. Även att undersöka 

elevers förutsättningar till 

att bygga 

föreställningsvärldar när de 

läser.  

gång. 

2. Sin egen undervisningsgrupp 

3. Undervisningsdokumentation i 

form av läsloggar och 

boksamtal, videoinspelningar, 

övriga samtal, elevtexter och 

läraranteckningar. 

klass är komplext och kan därför vara 

svårt att ge en översikt på.  

1. Karin Jönsson 

2. Läsning och skrivning som sociala praktiker (kapitel 4 ur 

Bygga broar och öppna dörrar – Att läsa och samtala om 
texter i förskola och skola) 

3. Antologi 

4. 2009 

5. Sverige 

6. Litteratur från tidigare kurs 

Syftet är att belysa de två 

olika dimensionerna: att 

dela en läsupplevelse och 
att via läsning utöka sin 

förståelse. 

1. Material från redan publicerade 

avhandling och övrig forskning 

inom området 
2. Forskning inom läs- och 

skrivning som sociala praktiker 

3. Studerad litteratur 

Resultatet visar att alla slags texter är 

viktiga, så väl som bild, samtal och 

drama. Detta gör att möten skapas i 
klassrummet.  

1. Tarja Karlsson Häikiö 

2. Barns visuella lärande och grafiska framställning 

3. Antologi 

4. 2014 

5. Sverige 

6. Primo 

Att belysa bilders betydelse 

i relation till lärandet.  

Diskussion kring forskning inom området Bilden kan vara ett stöd för att minnas. 

Att arbeta med bild ger möjlighet att 

arbeta efter elevens egna erfarenheter 

och frågor.  

1. Tarja Karlsson Häikiö 

2. Bildsamtal och bildtolkning 
3. Antologi 

4. 2014 

5. Sverige 

6. Primo 

Belysa bildens betydelse 

för barns upplevelser och 
utveckling. 

Diskussion kring forskning inom området Bilden hjälper eleven att sätta ord på 

sina känslor och att starta samtal. 



 
 

1. Gunther Kress & Staffan Selander 

2. Design för lärande – ett multimodalt perspektiv 

3. Bok 

4. 2010 

5. Sverige 

6. Primo 

Synliggöra lärandet på ett 

nytt sätt genom att 

komplettera redan 

existerande teorier. 

1. Samtal mellan Selander och 

Kress 

2. Urvalet har gjorts på forskning 

och teorier inom området 

multimodalt perspektiv inom 

lärandet.  

3. Författarna har diskuterat kring 

de dominerande teorierna inom 

lärande och ifrågasatt dessa. 

Barn och ungas vardag är idag 

multimodal, den är fylld med tecken, 

signaler och intryck. Vi vuxna måste 

använda oss av det multimodala även i 

undervisningen då det är 

meningsskapande och har en viktig roll 

i barns lärande.  

1. Caroline Liberg 

2. Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet 

(kapitel 1 och 2) 

3. Forskningsrapport 

4. 2007 

5. Sverige 

6. Litteratur från tidigare kurs 

 

Beskriva närmare vad det 

innebär att lära sig att läsa 

och  

skriva och hur samtalet om 

det man läser och skriver 

kan vara ett viktigt  

stöd i utvecklandet av en 

skriftspråklig förmåga. 

Här beskrivs också några  

viktiga skillnader mellan 

att läsa och skriva i bok- 
och papper/penname- 

diet och i IKTmediet.  

1. Sammanställning av forskning 

inom området 

2. Forskning inom läs – och 

skrivarbete 

3. Litteraturstudie 

 

Resultatet förklarar att det är ett antal 

faktorer som är av stor  

betydelse för att nå ett funktionellt 

läsande och skrivande. Dessa faktorer 

är: läsaren och skrivaren själv, de texter 

och textuppgifter hon möter och de 

sammanhang (den kontext) där läsandet 

och skrivandet ingår. 

 

1. Caroline Liberg 

2. Text om elevers läs- och skrivutveckling i mellanåren. 

3. Forskningsrapport 

4. 2016 

5. Sverige 

6. Kedjesökning 

Syftet är att belysa elevers 

läs- och skrivutveckling i 

mellanåren genom att 

orientera sig i olika typer 

av texter.  

1. Sammanställning av forskning 

inom området, både egen och 

andras forskning.  

2. Forskning inom läs- och 

skrivutveckling 

3. Litteraturstudie  

Resultatet visar att elevers läs- och 

skrivutveckling gynnas av att orientera 

sig i och mellan olika texter.  

1. Medierådet 

2. Småungar och medier 2010: Fakta om små barns användning 
och upplevelser av medier.  

3. Forskningsrapport 

4. Sverige 

5. 2010 

6. - 

Syftet är att beskriva barns 

användning av medier 

1. Kvantitativ urvalsundersökning 

med möjlighet att även avge 
svar via webben (ifylld av 

barnens föräldrar) 

2. Barn 2-9 år 

3. Enkäter 

Två saker är gemensamma för alla i 

studien, utan några större skillnader 
avseende ålder, kön eller andra 

bakgrundsvariabler. För det första är tv-

itttandet ungefär detsamma avseende 

både hur ofta och hur länge man tittar. 

Tv är det medium som barnen börjar 

använda allra tidigast och är den 



 
 

överlägset populäraste medie-  

formen bland alla i denna studie, 73 % 

av samtliga tittar på tv varje dag och 

93% flera gånger i veckan. För det 

andra är Bolibompa både det överlägset 

populäraste tv-programmet och den 

ojämförligt populäraste sajten bland 

samtliga (46 % brukar titta och 30 % 

besöka sajten). Det är visserligen allra 

populärast bland de yngre, men står i en 
särställning även bland de äldre barnen 

 

1. Maria Nikolajeva 

2. Bilderbokens pusselbitar 

3. Forskningssammanställning 

4. Sverige 

5. 2000 

6. Primo 

 

Syftet är att belysa 

bilderbokens möjligheter 
1. Forskningssammanställning 

2. Forskning inom området 

3. Sammanställning 

Bilderboken är ett sätt att ta tillvara på 

elevers egna erfarenheter i 

undervisningen. De skapar möjligheter 

för eleverna att tolka innehållet efter 

vad de tidigare varit med om.  

1. Catarina Schmidt  

2. Att bli en sån som läser – barns mening och 

identitetsskapande med texter 

3. Avhandling 
4. 2013 

5. Sverige 

6. Litteratur från tidigare kurs 

Undersöka barns 

meningsskapande genom 

texter. 

1. Etnografiskt synsätt  

2. Nio barns användande av texter 

och literacy i och utanför skolan 

3. Observationer, intervjuer, 
enkäter, fotografier 

Resultatet beskriver att det sociala rum 

som erbjuds i klassrummet blir 

begränsat eftersom en stor del av tiden 

upptas av lärares genomgång och 
instruktioner. Eleverna får sedan ofta 

fortsätta jobba på egen hand. Föräldrar, 

anhöriga och andra barn kan möjliggöra 

och uppmuntra barns användande av 

texter. 

1. Roger Säljö 

2. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv 

3. Bok 

4. 2000 

5. Sverige 

6. Primo 

Syftet är att argumentera 

för att mänskligt lärande 

bör förstås i ett 

kommunikativt och 

sociohistoriskt perspektiv.  

1. Litteraturstudie 

2. Forskning inom det 

sociokulturella området 

3. Litteratur inom området 

Resultatet belyser att vårt sätt att lära 

och tänka hela tiden utvecklas och 

förändras genom samspel med andra. 

 


