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Abstrakt 

I vårt examensarbete har vi undersökt bildens påverkan på barns läsutveckling. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur barn använder sig av bilder när de läser texter samt hur 

bild tillsammans med text kan påverka läsinlärningen. För att ta reda på våra frågeställningar 

har vi intervjuat barn i årskurs två kring olika bilder.  Med bilden som utgångspunkt har vi 

studerat litteratur som berör området. I undersökningen kom vi fram till att bilder är en viktig 

del till läsförståelsen och att barnen använder sig av bilder när de läser. I vårt test framkom det 

tydligt att barn även svarar efter bilder när de blivit tillfrågade att svara på en fråga. Vi männi-

skor kan med hjälp av erfarenheter minnas ett speciellt tillfälle i form av bilder, detta tyder på 

att vi använder oss av flera olika sinnen.  

Slutsatsen är att bilder bär betydelse till läsinlärningen och att bilder tillsammans med en text 

utgör det perfekta budskapet. Som blivande pedagoger ser vi bilder som ett bra hjälpmedel för 

läs och språkutveckling för barn i olika åldrar. Barnen kan använda sig av bilder för att tolka 

och förstå vilket leder till inlärning.  

Nyckelord: Läsinlärning, läsförståelse, bildspråk, språk och läsutveckling 

 



 

 

Förord 

Detta arbete hade inte kunnat genomföras utan vår handledare, VFU handledarna och inter-

vjupersoner. 

Därför vill vi tacka Stefan Lundström, Ingrid Boqvist, Ingrid Wikström och de barn som del-

tagit i vår undersökning. Vi vill även tacka Dan-Christer Nilsson och Rebecca Lind som hjälpt 

oss med vårt arbete. 

David Nilsson och Mirza Ljuca, Maj, 2009 Luleå. 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................. 2 

1.2 Tidigare forskning ......................................................................................................... 2 

1.3 Metod ........................................................................................................................... 9 

1.3.1 Urval .................................................................................................................... 11 

1.3.2 Process ................................................................................................................. 12 

1.3.3 Datainsamling ...................................................................................................... 12 

1.3.4 Bearbetning av datainsamlingen ........................................................................... 13 

2. Resultat ............................................................................................................................ 16 

2.1 Test 1 .......................................................................................................................... 16 

2.2 Test 2 .......................................................................................................................... 17 

2.3 Test 3: ......................................................................................................................... 20 

3. Diskussion ........................................................................................................................ 25 

3.1 Metoddiskussion ......................................................................................................... 25 

3.2 Resultatdiskussion ...................................................................................................... 28 

3.2.1 Fördelar med samverkan i bilden .......................................................................... 28 

3.2.2 Nackdelar med samverkan i bilden ....................................................................... 30 

3.2.3 Sammanfattning av bildens betydelse ................................................................... 32 

4. Fortsatt forskning .............................................................................................................. 34 

Litteraturförteckning ............................................................................................................. 36 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 39 



1 

 

1. Inledning 

Många pedagoger i grundskolan strävar i första hand efter att deras elever ska vara 

läskunniga. Att utveckla ett barn i läsning kan vara något av det svåraste en pedagog 

kan sättas inför. Varje dag inträffar utmaningar för oss pedagoger och därför kan lä-

raryrket vara ett av det mest krävande yrken som vi idag har i samhället. Man har 

som pedagog en stor press på sig då många runt omkring förväntar sig ett bra arbete. 

Arbetet kan vara krävande i början men pressen försvinner så småningom när man 

upptäcker att ett barn har arbetat sig till läsförståelse. Alla barn förtjänar en bra peda-

gog, en bra skola och ett bra hjälpmedel till utveckling.  

I vår inriktning har vi arbetat mycket med läs- och skrivinlärningen, tackvare det har 

vi blivit intresserade av läsutvecklingen. Som blivande grundskolelärare för de tidi-

gare åren kommer vi att använda oss av läsning varje dag, därför anser vi att mer 

kunskap och erfarenhet är nödvändig för att förstå hur elever tolkar och tar till sig av 

barnlitteratur i form av bilder och texter. Vi anser att bilden även är ett redskap som 

barnen lätt kan ta till hjälp av när de får problem i läsning. Med bilder som ett natur-

ligt inslag i undervisningen väcks tankar och känslor som stimulerar inlärningen hos 

barnet. För att förstå helheten i texten ska texten ha berättande bilder. Bilderna for-

mar tankar hos barnet och det förstärker intrycket av texten som i sin tur underlättar 

förståelsen om budskapet i texten. Gedin och Sjöblom (1995) beskriver detta med 

hjälp av Montessoris tankar som lyfter att teori i form av texter inte alltid är det bästa 

sättet att lära sig på utan man lär sig bäst när alla sinnena är närvarande. Ett speciellt 

sinne som Montessori tar upp är framförallt känseln där handen ska vara hjärnans 

verktyg. Våra erfarenheter tyder på att leken utvecklar lärandet som även Öman 

(1991) visar genom bollens betydelse. Hon menar att bollen är barnets första och 

mest omtyckta leksak samt att bollen är en del av vår historia då man funnit bollar i 

egyptiska gravar som är mer än 3000 år gamla. 

Borgersen och Ellingsen (1994) hävdar att bakgrunden till en bild ibland är känd för 

åskådaren men att detta inte förstör bildens budskap. Ofta betraktas bilder bara ytligt 

första gången för att vid ett senare tillfälle kunna analysera budskapet. Detta tydlig-

gör att vissa bilder blir styrda av en text som i sin tur styr upp bildens budskap, det 

gamla talesättet hävdar att en bild säger mer än 1000 ord vilket ofta stämmer. För 
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bilder gör innehållet roligare och barnen kan relatera till sina upplevelser och sina 

erfarenheter (Vygotskij, 1995). Våra erfarenheter visar att barn lär sig mer när det är 

roligt att läsa. Det blir roligare när boken är färgglad och man kan se vad texten 

handlar om. Barn i låga åldrar har inte lika mycket erfarenheter som vuxna och av 

den anledningen är det extra viktigt med bilder som understödjer texten när de läser. 

Barnet får en bild i huvudet som sparas i deras minne och som de kommer att ha an-

vändning av i framtiden. 

En av oss har utländsk bakgrund vilket har försvårat skriv- och läsinlärningen i 

svenska. Bilder har då haft en konkret betydelse att förmedla och utveckla förståelse 

och sammanhang. Med hjälp av bilder har det varit möjligt att svara på lärarnas frå-

gor och klassens redovisningar. Bilder har haft en stor påverkan under hela skolgång-

en, när det varit svårt att förstå texter har bilder varit ett bra hjälpmedel för att förstå 

sammanhanget i en text. Vi människor kan förstå varandra utan att ens prata samma 

språk, bilden kan vara ett hjälpmedel som lättare leder oss till förståelse. Världen bör-

jar se allt mer mångkulturell ut och vi får dagligen uppleva varandras erfarenheter 

och situationer. Genom tv och reklam får vi medvetet se bilder för att känna glädje, 

sorg och spänning. Vi människor blir mer attraherade av att se en bild och hur vack-

ert det är utomlands än att enbart läsa en text på baksidan av ett vykort. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur barn använder bilder när de läser texter 

med kompletterande bilder. 

Detta resulterar i följande frågeställningar: 

• Hur iakttar barn bilder till texter de läser? 

• På vilket sätt kan bild tillsammans med text bidra till läsutvecklig? 

1.2 Tidigare forskning 

Den första boken som fick beteckningen ”barnbok” var boken Een sköön och härligh 

jungfrw speghel som gavs ut i Stockholm 1591, år 1991 firade därför barnboken sin 

400 årsjubileum. Men den egentliga födelsen brukar förlängas fram till 1700-talet 

och den förändrade synen på barn. Här hävdar forskare att barndomen slutade vid sju 

årsåldern och efter den tiden placerades barnen i de vuxnas värld och fick arbeta med 
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olika sysslor som vanligen bestod av att samla ved, klyva stickor, och valla boskap. 

(Nettervik, 1994) 

Kåreland (1980) berättar också om bilderbokens utveckling i Sverige. Hon menar att 

under 1800-talet förbättrades trycktekniska metoder vilket ledde till att bilder började 

tryckas och importeras från Tyskland. Importen ledde till att svenska kända illustra-

törer och bilderbokskonstnärer som till exempel Gunilla Bergström, Inga Borg, Ulf 

Löfgren och Fibben Hald insåg betydelsen i samspelet mellan bild och text. Bilder-

boken är en stor variation i ämnesval och miljöer i sättet att måla och teckna. Kåre-

land (1980) styrker även att bilden har många funktioner och bygger huvudsakligen 

på att vår fantasi ska glöda. 

Detta intygas av Vygotskij (1995) då han hävdar att när barn läser texter ägnar de 

inte mycket tid till att bearbeta innehållet. Han menar att det är relevant att bilder 

finns till texten. ”Snön är ullig, vit, silvrig och ren. Violen är mörkblå, fjärilarna är 

brokiga, molnen är hotfulla, inte frostiga, sädesaxen är gyllene, skogen är doftande, 

mörk, solen är röd och klar, gyllene och vårlig.”(s.78) Vygoskij (1995) menar att alla 

barn inte kan se denna dikt framför sig med enbart text och därför behöver de en 

hjälpande hand i form av bilder. Bodland-Johnson, Hvengård, Höglund och Wäge-

stam (1985) följer Vygotskijs teori när de lyfter hur viktigt det är att barn får uttrycka 

erfarenheter i bild för att deras sinnesupplevelser kan utvecklas.  

Barnet har lätt att uttrycka sina upplevelser i bild om de får den möjligheten. De häv-

dar att bilder även hjälper barnen till en bättre orientering i sin omvärld om de bekan-

tar sig med bilder som informerar, tilldelar och ger kunskap (se bilaga 1). Vygotskij 

(1995) menar att fantasin är grunden för de produktiva sysslorna i alla bildande om-

råden och det leder vidare till att de kreativa, organiserade och de mekaniska aktivite-

terna kan äga rum. Det är under dessa förhållanden barn bör befinna sig inom för att 

hitta sin förmåga att ta vara på kunskap. Det handlar om att vidga barnens erfarenhe-

ter för att ge dem en stadig grund att utvecklas ifrån. Här syftar han på att ju mer en 

elev har betraktat, uppfångat och erfarit, i sin omvärld, desto effektivare blir dennes 

metod att erövra fantasi. 

Kåreland och Werkmäster (1985) tydliggör genom att påstå att ett konstverks avbild-

ning inte visar hela budskapet. De menar att utseendet är lika centralt som innebör-
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den men att kopplingarna tar lite längre tid att uppfatta för åskådaren. Därför bör 

grunden läggas tidigt så att bilderböcker kan bidra med teoretiska hjälpmedel som i 

sin tur hjälper till att fokusera på de bitar en text tar flera sidor att beskriva. Det hand-

lar i princip om att fånga den erfarenhet som krävs för att besitta förmågan att förstå 

bilders budskap, därför är bildtolkning ofta en fråga om olika inlärningsstrategier. 

Kåreland och Werkmäster (1985) tycker att illustratörer har blivit mer fokuserade på 

bilder och läsning eftersom bilder är viktiga i en text. Bilden ger därför inflytande i 

texten i form av rollspel, dramatik eller komik. Författarna menar att bilderböcker 

idag används som en grund för hur bilder och texter ska fungera tillsammans samt att 

texter i många bilderböcker spelar en biroll i förhållande till bilden. 

Enligt Nikolajeva (2000) finns det fem typer av bilderböcker, symmetriska, komplet-

terande, expanderande, kontrapunktiska och motstridiga bilderböcker.  

En kort sammanfattning av dessa typer: 

Symmetriska bilderböcker berör två jämnlöpande berättelser, en muntlig och en syn-

lig som bearbetar lika föremål och därmed skapar en överflödig information. Sym-

metriska bilderböcker beskriver även exakta saker som både förekommer i bild och 

text. I en sådan bilderbok synliggörs bilderna tydligt samt att en text beskriver vad 

läsaren egentligen redan ser på bilderna. 

 

Kompletterande bilderböcker syftar emellertid på att ord och bild fyller ut varandra 

så de kompletterar varandras "luckor" och att bilder och text tillfogar varandra. Dessa 

bilderböcker går hand i hand med texten som är skriven. Böckerna är skrivna i första 

person och bokens layout är uppbyggd på helsidesbilder. Här är det bild och text som 

tillsammans utgör berättelsens helhet. 

 

Expanderade eller förstärkande bilderböcker innebär att bilderna stärker och stödjer 

orden som finns i texten. Texten går inte att förstå om berättelsen inte har några bil-

der. Det innebär att ord tyder på en händelse utan att beskriva den. Exemplet här kan 

vara ”oj, oj vad hände nu?” Om läsaren inte har kunskap om bilderna är det omöjligt 

att förstå vad texten försöker beskriva. 

 



5 

 

Kontrapunktiska bilderböcker betyder att bilder och texter ifrågasätter varandra på ett 

spännande och kreativt sätt. Den ena utesluter därför inte den andra. Varken ord eller 

bild är begripliga för varandra, bilderna är oförutsägbara och det är texten som be-

skriver hur de ska tolkas. Nikolajeva (2000) menar att om enbart texten är i fokus 

försvinner en stor del av handlingen då bilden säger mer än texten. 

 

Motstridiga eller ambivalenta bilderböcker medför att bilder och texter inte stämmer 

överens med varandra. Det kan i själva verket gå så långt att allt slutar i en osäkerhet 

och förvirring. Böckerna är kopplade till våra erfarenheter om vi till exempel ser en 

katt på en bild och katten är blå, kan vi bli förundrade eftersom människornas erfa-

renheter inte avspeglar den verklighet katter gett oss. Det finns inga blåa katter men 

vi kan i bilden läsa meddelandet att katten är blå. När vi lärt oss läsa ordet katt utan 

att behöva koppla det till någon bild har vi fått erfarenheten om hur katter ser ut. Men 

om vi däremot ser en blå katt på en bild kan vi tydligt förstå att det handlar om en 

katt i fantasins värld. Detta är ett förekommande drag som finns i motstridiga bilder-

böcker, vilket speglar att bilderna inte alltid stämmer överens med den verklighet 

människor är vana att möta. 

 

En nackdel i avspegling till bilderböcker menar Rigmor Lindö (1986) är att bilder i 

samband med berättandet distraherar eleverna som åhörare och minskar deras egna 

fantasier. Pettersson, Svensson och Wærn (2004) lyfter däremot fram hur tydligt en 

text kan beröra. Författarna menar att bilden ensam kan förvirra betraktaren och hur 

olika vi kan tolka den. Vidare lyfter de som exempel en bildserie som först börjar 

med ett barn som insjuknar i sängen, därefter en behandling på barnet och till sist ett 

resultat på ett glatt och friskt barn. För oss är det självklart att analysera bilden från 

vänster till höger, men vad händer med dem som läser från höger till vänster? Om ett 

barn på ett test ska beskriva historien om bilden så ändras bildens utformning. Därför 

är det viktigt att anpassa texten till bildserien så att alla får ut samma budskap. 

Ekström och Isaksson (2000) strävar bort från Pettersson et al. (2004) och Lindös 

(1986) teorier genom att lyfta att ett rikt bildberättande för de minsta barnen inte be-

höver någon text eftersom bilderna ger ett budskap som barnet själv kan skapa text 

till. En sådan bok med härliga bilder gör att barnet själv får lust att rita och måla vil-
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ket är en utveckling i förståelse. Rhedin (2004) går helt emot Lindö (1986) då hon 

menar att genom barnlitteraturen utvecklar barnet sin lyssnarkompetens samtidigt 

som den tränar örats och ögats uppmärksamhet. Magin uppstår oavsett om det är 

högläsning, skriftliga eller visuella berättelser. När man i en bilderbok skapar en dy-

namisk spänning mellan text och bild aktiveras läsaren att göra sina egna tolkningar, 

oavsett vilken nivå barnen befinner sig på. 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) menar däremot att läsning är ett område inom 

språket. De ställer sig frågan om det är lämpligt att se skillnad på talets och skriftens 

utveckling. Författarna menar att läsinlärning kan synligöras som en utveckling av 

det skrivna språket som därmed även utvecklar skriften. Allard et al. påpekar att kun-

skaper och erfarenheter placerar sig i en form där lärprocessen inte är.  

De ger oss istället de funktioner vi behöver vid speciella tillfällen vare sig vi läser 

eller inte, dessutom ger det oss den kunskap som är nödvändig när vi väljer att läsa 

en text. Björk och Liberg (1996) styrker detta genom att lyfta att allt man kan lära 

genom att läsa och skriva kan man även använda i sitt talande och lyssnande. De me-

nar att kunskapen av att läsa utvecklas genom att öva på skrivning och att skrivning 

utvecklas genom att öva på läsning. Det är därför viktigt att låta barn få skriva på 

egen hand utan att korrigera eftersom det är på det sättet de utvecklas. 

Petterson et al. (2004) menar i sin bok bild och föreställningar om visuell retorik att 

endast en liten del av forskning består av hur bilder kan leda till utveckling. Texter 

och bilder förmedlar flera funktioner i en historia som kan vara svåra att kontrollera. 

De lyfter även fram experiment som är utförda under 1970 talet där goda erfarenheter 

visar att inga fler tester behöver utföras på barn när det gäller bildens påverkan då 

många positiva effekter ägt rum. Petterson et al. (2004) har beskrivit ett exempel på 

ett experiment utfört på barn. Experiment leddes av Levie och Lentz och här lyfter vi 

ut några punkter: 

• Illustrationer kan hjälpa barn förstå vad de läser. 

• Illustrationer kan göra det roligt att läsa. 

• Illustrationer kan vara till större hjälp för läsare som har svårt för sig än för 

dem som det går lätt för. 
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• Den mentala bilden som läsaren själv kan skapa är allmänt sett till sämre 

hjälp än de illustrationer som redan finns. 

 

Vidare menar Ekström och Isakssons (2000) att forskare idag är överens om att bil-

derböcker har en fantasistimulerande funktion. De menar att det inte finns några 

konstiga bilder för barn och att bilder i böcker bli allt friare. Detta styrker således det 

experiment som Levie och Lentz utförde under 1970 talet. Dessutom lyfter Ekström 

och Isaksson (2000) att bilderboken idag är i en utveckling där barnen får använda 

alla sina sinnen som berörs och öppnar även upp för empati mot andra. 

Liberg (2006) berör också bildens påverkan när hon lyfter att bild och text i samband 

med läsning relateras till barnet och den värld den lever i. När barnet iakttar bokens 

innehåll sätter den etiketter på det som synliggörs i boken. Det man läser talar man 

om just för stunden som kallas för situationsberoende språk. Björk och Liberg (1996) 

menar att om det finns en form som fängslar barnen bör det finnas en spännande 

harmoni mellan bilder och texter. Genom den harmonin finner barnet stöd i både text 

och bild för att kunna återskapa texten. 

Borgersen och Ellingsen (1994) hävdar att en undervisning för barn inte bör inledas 

teoretiskt då stora risker kan leda till att intresset för bilder slocknar. Det kan vara 

viktigt att få barnen att dra ner på hastigheten när de tolkar bilder så de inte bara yt-

ligt betraktar konsten. En bild är mer än så och därför bör man stanna upp, lägga 

märke till detaljerna och se helheten i bilden innan man fortsätter läsningen. Bilder är 

en startprocess för en muntlig eller en skriftlig aktivitet där språkproduktionen ska 

utvecklas. Jonsson (2006) beskriver en studie i barns läsning och skrivning som visar 

att barnens egna bilder, bilder i texter och bilder i övrigt är viktiga för barnens språk 

och skrivutveckling. Jonsson åsyftar att barnen kan visuellt ta hjälp av bilder för att 

avkoda och förstå sin läsning. Barnets bilder ses som ett utryck för hur de uppfattar 

världen. Hon anger att psykoanalytisk forskning kommit fram till att vi individer tar 

in bilder dagligen som vi avbildar till minne och förebild. 

Kursplanen i svenska (2009-04-20) lyfter att svenska ämnet ska vara den viktigaste 

delen för utveckling av språk. Eleverna ska använda sig av både skriften och läsning-

en för att lära sig språket. Språket speglar mångfald av kulturer som berikar och for-
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mar samhället. Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar 

kunskaper och värderingar. Den lyfter även att skolans uppgift är att få elevernas 

egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och teatererfaren-

heter och låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. Tidigare i bakgrunden 

nämner Kåreland och Werkmäster (1985) att rollspel och dramatik får mer inflytande 

i barnens utveckling. I kursplanen framgår att film och teater är en viktig drivkraft. 

Detta leder till att nya världar öppnas och förmedlar erfarenhet och upplevelser av 

spänning, humor, tragik och glädje. I mötet med skönlitteratur, film och teater inne-

bär det också möjligheter för betraktaren att tillägna sig litterära mönster och förebil-

der. Enligt Fast (2007) har tv-tittande ökat och barn spenderar många timmar framför 

teven. Dock ur läs- och skrivinlärningssynpunkt är tv ett hjälpmedel som vi väl ska 

vara medvetna om. Barn får möta texter som tydliggörs i bilder vilket leder till en 

visuell läskunnighet. Liberg (2006) hävdar att media spelar en allt viktigare roll i 

barns livsvärld. Detta innebär att barnen redan i unga år möter och använder sig av 

visuella symboler. 

Kursplanen i bild (2009-04-20) hävdar också att bilder ger oss unika möjligheter till 

våra studier kring att skapa, uppleva och förmedla. Men den tar även upp det viktiga 

om hur bilder och bildarbete är ett redskap för utveckling och lärande.  

Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att 

framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet och 

skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig 

en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde.  (Kursplan i bild 

2009-04-20) 

Lindö (1986) skriver att bilden och ordet är två expressiva funktioner som komplette-

rar varandra i utvecklingen av våra språkfunktioner. Att lära sig läsa är en komplice-

rad process, där barnets bildspråksutveckling och talutveckling kopplas samman som 

nödvändiga länkar. Därför gäller det att barnet upptäcker sambandet mellan tanke, 

tal, bild och skrift. Bilden ska därmed finnas med i texten och styrka som läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem (Lpo94: 2006, 2009-

04-20) eftersträvar. Det vill säga att barn ska kunna använda sig av bilder för att be-

rätta, beskriva och förklara när de ska redovisa. 
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1.3 Metod 

Backman (1998) menar att metoddelen måste vara väl beskriven så att en utomståen-

de ska kunna förstå processen. Detta anser vi är viktigt när vi presenterar hur vår me-

toddel utförts. Hur elever behandlar texter och bilder ser vi som centralt i vår under-

sökning och därför väljer vi att använda oss av intervjuer som vår största insamlings-

källa. Dessa intervjuer är utformade som ett eget test som utförts både muntligt och 

skriftligt. Backman (1998) utvecklar detta genom att lyfta de två ansatser av forsk-

ningsintervjuer som är mest förekommande, den kvantitativa och den kvalitativa in-

tervjun. Han menar att den kvantitativa metoden berör mätningar av matematik och 

statistik som syftar på framförallt tal och siffror samt att de mest förkommande un-

dersökningarna är test, prov, enkäter och frågeformulär m.m. Den andra metoden den 

så kallade kvalitativa, beskrivs enligt Backman (1998) som det verbala språket så 

som skriftlig och muntlig kommunikation. Här sker intervjun muntligt och insam-

lingsmetoden är verbal. 

Vi har använt oss av kvalitativa metoder som Backman (1998) beskriver. Undersök-

ningens empiri redovisas till stor del i siffror och diagram, men det ska inte uppfattas 

som att det handlar om en kvantitativ undersökning. De slutsatser som dras i diskus-

sionsavsnittet är av kvalitativ art, grundat på intervjuer som inte är standardiserade. 

Enligt Trost (2005) handlar metoden om att ställa enkla och raka frågor och därige-

nom få innehållsrika svar. Det innebär samtidigt att fånga upp rikt material som se-

dan kan uppskattas i åsikter och mönster. Inom kvalitativa intervjuer ingår ett flertal 

intervjumetoder, vi har använt oss av den så kallade formella intervjumetoden. Ely 

(1993) menar att dessa intervjuer är välplanerade och utförda på enskild plats där må-

let är att få innehållsrik data. Hon hävdar att intervjun har ett värdefullt syfte för att 

samla information och att lära sig se världen med intervjupersonens ögon. 

En annan viktigt påverkan på en intervju kan vara som Patel och Davidsson (2003) 

skriver att ingen forskare börjar sin undersökning som ett tomt blad för ofta finns det 

tidigare erfarenhet och kunskaper som på ett eller annat sätt påverkar forskningsarbe-

tet. Ett sätt att kringgå detta är som Patel och Davidsson (2003) skriver att bli medve-

ten om sin förförståelse kring det som ska utredas och på det sättet påverka resultatet 

i så låg grad som möjligt. Detta är en komplicerad process när det handlar om förete-

elser man själv kanske saknar kunskap om. 
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Svensson och Starrin (1996) påstår att det kvalitativa ordets ursprung är från latinets 

qualitas som betyder egenskap, kännetecken eller typ och att dess syfte är att ta reda 

på, hitta och tolka budskapet i något. Patel och Davidsson (2003) skriver vidare att 

det är svårt att kortfattat beskriva fenomenet. Det finns många synpunkter som har 

betydelse för hur en kvalitativ intervju kan utföras. De menar även att den intervjua-

de har möjlighet att på eget initiativ besvara och tolka frågorna och att forskaren har 

makten att styra upp innehållet genom att välja struktur på frågeställningarna. Att 

ställa frågor i en bestämd ordning eller i en sådan ordning som bäst ger ett bra utfall 

för varje intervjusituation är betydelsefullt. 

Svensson och Starrin (1996) menar att denna teori handlar om att upptäcka fenomen, 

kvaliteter och betydelser och att se vad det är som händer istället för att i förväg be-

stämma ett fenomen. Patel och Davidsson (2003) menar även att målet med en inter-

vju är att utforska och tolka kvaliteterna hos något. De lyfter att det är därför svårt att 

i förväg dra slutsatser om hur resultat på en intervju kan förhålla sig. En intervju be-

står alltid av två eller flera personer där deras uppgift är att tillsammans med inter-

vjuaren bygga upp innehållet i ett samtal. Intervjuaren har ofta ett forskningsproblem 

att uppskatta, medan den som blir intervjuad ofta utför en frivillig handling som kan-

ske inte har någon betydelse senare i livet. Svenson och Starrin (1996) hävdar även 

att en intervju är en form av ett samtal precis som Patel och Davidsson (2003) menar 

och att dess syfte är att fånga upp information. De menar emellertid att uppgiften är 

att sträva efter att i första hand låta främlingar svara på frågor och att det är mest fö-

rekommande hos sociologer där mer än 90 % är sådana undersökningar. Dessutom 

menar Svenson och Starrin (1996) att det inte finns någon speciell mall för hur en 

kvalitativ undersökning ska gå till trots att den är så vanligt förekommande, den är 

relativt ny i vår tids historia där intervjuerna utförs på enskilda människor. 

Patel och Davidsson (2003) hävdar att det är den intervjuade som har kunskapen att 

hjälpa till i samtalet och styra intervjupersonen så att resultatet visar ett innehållsrikt 

och strukturerat utfall. Här gäller det givetvis att utförandet genomförs på rätt nivå så 

att intervjupersonen har förmåga att med egna ord besvara motpartens frågor.  

Det gäller att som Patel och Davidsson (2003) skriver att använda sin makt på ett 

korrekt sätt om det t ex visar sig att den intervjuade tillhör en utsatt grupp, de skriver 
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att ”kön, ålder, social bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning är alla fak-

torer som kan färga samtalet och påverka den kvalitativa intervjun.” (s.79) Ålder är 

den största påverkande faktorn för vår del eftersom vi enbart intervjuat barn och har 

den erfarenheten att barn ofta är lättare att styra omedvetet än andra målgrupper, gi-

vetvis kan övriga nämnda beståndsdelar även påveraka resultatet. 

1.3.1 Urval 

Vi gjorde vår undersökning på två olika grundskolor inom två olika kommuner där vi 

har undersökt totalt 23 barn i årskurs 2, från vardera skolan men även från vartdera 

könet. Vid urval valde vi att ta alla elever i sin respektive klass för vår undersökning 

som resulterade i rättvisa könsbestämmelser. Detta gjorde vi för att inte bestämma 

antalet flickor eller pojkar i vår undersökning. Barnen fick göra testet helt individu-

ellt där vi innan hade fått tillstånd av deras klasslärare som dessutom undersökte vårt 

test som vi hade skapat och godkände det. 

Vi var medvetna om att det inte fick ta allt för långt tid och därför lade vi upp testet 

på tre dagar. Ett test tog ungefär 20 minuter att genomföra och det vi valde att lägga 

fokus på var hur barnen uppfattade bilder och inte hur pedagogen arbetade med dem. 

Vi valde att inte intervjua pedagoger för att arbetet inte skulle påverka vårt syfte samt 

för att ha en tydlig struktur kring eleverna. Läsandet är betydelsefullt i tidig ålder och 

därför gjorde vi vår avgränsning där. 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) styrker genom att hävda att läslusten är bety-

delsefull för läsutveckling samt att barnen utvecklar sina strategier genom att kombi-

nera och testa sig fram till olika resultat. Lundberg och Herrlin (2003) anser att en 

god start är avgörande för barnens läsutveckling då allt fler arbete kräver god läsför-

måga. Vi valde att intervjua eleverna i deras skolmiljö som enligt Trost (1997) anses  

viktigt. Elever känner sig bekväma i situationen och viktig fakta kan tydliggöras. 

Testerna utfördes med de elever som vi tidigare haft i vår verksamhetsförlagda ut-

bildning (VFU). Under den tiden lärde vi känna eleverna och eleverna hade en natur-

lig relation till oss men i våra resultat har eleverna varit anonyma. Precis som Back-

man (1998) lyfter fram att deltagandet ska ske anonymt och anonymiteten ska garan-

teras i redovisningarna men att även som Patel och Davidsson (2003) nämner att de 

individer som lämnar ut information måste värnas om integritet. 
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1.3.2 Process 

För att förstå elevernas tolkning och uppfattning av text och bild fick eleverna i upp-

gifterna läsa en text och samtidigt iaktta en bild. Bilden var inte alltid identisk med 

texten utan kunde variera i färger och antal. Uppgiften var utformad som ett test i 

olika steg där eleverna totalt fick läsa och iaktta tre bilder/texter enbart en gång. Det-

ta för att se om eleven lägger märke till texten eller bilderna. Med detta test ville vi 

även få fram det viktigaste i testet och om barnen kommer ihåg en bild eller en text 

lättare. 

För små barn är det alltså konturen som tilldrar sig uppmärksamheten i första hand, medan 

texturen uppmärksammas långt senare. Det förefaller vara så att det mest karakteristiska 

dragen hos oss själva konturen spelar en större roll för barn än vuxna. (Ellboj, 1982 s.33) 

I vårt test och i de bilder vi skapat har vi använt oss av framförallt starka färger som 

rött, blått, grönt och gult. Detta lyfter vi ur Ellbojs (1982) undersökning där han hän-

visar till ett experiment som utförts i USA, det visade att rött är den färg som barn 

föredrar mest i nioårsålder samt att grönt, gult och blått är färger som barn föredrar i 

allmänhet. Kåreland (2001) styrker undersökningen genom att hävda att en bild kan 

uppfattas och utvärderas precis som en text. Hon lyfter även att barn är flitiga bild-

konsumenter samt att bilden hjälper till att människor emellan förstår varandra. 

Under alla övningar har eleven fått läsa texten högt och därmed fått en tydligare be-

skrivning om innehållet då de använt sig av både hörseln, det visuella och språket för 

att tyda text och bild. Björk och Liberg (1996) menar att det bör finnas en harmoni 

mellan bilder och texter. Harmonin fängslar barnet och det är genom harmonin som 

barnet finner stöd i både texten och bilden. 

1.3.3 Datainsamling 

I vår insamling av data har vi använt oss av strukturerade intervjuer precis som 

Denscombe (2000) beskriver som en bra metod, han menar att med hjälp av kontroll 

över frågor får man fram tydliga analyser som leder till relativt enkla resultat. Ander-

sen (1998) menar att den öppna intervjun även är en kvalitativ forskningsintervju 

som innebär att få djupare förståelse av en persons beteende.  ”Ju mer avgränsat frå-

geområde man har, ju mer fokuserad fråga man vill besvara, desto färre intervjuer 

behövs” (Thomasson, 2002, s.57). Under vår datainsamling har vi fokuserat på just 
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detta, vi har formulerat ett antal frågor till ett material i form av bilder och fokuserat 

på enbart det. Vi har valt att fokusera på detta därför att övningarna ska vara så kon-

kreta och enkla som möjligt och vara i linje med vårt syfte. 

När det sedan handlar om att ställa frågor till barnen menar Patel och Davidsson 

(2003) att man bör fundera på vilken metod man ska använda sig av, om det är bättre 

att använda sig av enkäter eller av intervjufrågor. Vi valde att använda oss av inter-

vjufrågor för att få ett säkert och ett innehållsrikt material av barnen. Därmed hade vi 

möjligheten att ställa utvecklande följdfrågor vid behov för att klargöra barnens reso-

nemang. Patel och Davidsson (2003) hävdar även att under intervjun är det viktigt att 

på något vis dokumentera samtalet genom att exempelvis använda sig av ljudinspel-

ning eller att föra anteckningar. Under våra intervjuer valde vi att använda oss av an-

teckningar då svaren var enkla att skriva ned och på ett smidigt sätt kunna samman-

ställa i ett diagram. 

Under vårt test har eleverna fått använda sina tidigare kunskaper för att tolka och ut-

föra övningarna på bästa möjliga sätt. Patel och Davidson (2003) menar att vi männi-

skor får kunskap genom att använda sinnena och de tidigare erfarenheterna. De skri-

ver även att tidigare kunskaper ändrar vår syn på omvärlden och därmed påverkas 

den av kunskap vi inhämtat. Genom att använda en kvalitativ intervju får vi enkla 

och tydliga svar precis som vi strävat efter. Att föra anteckningar av det som utförts 

och det som förekommit i våra tankar under arbetets gång är en viktig del i under-

sökningen enligt Patel och Davidsson (2003). Här lyfter de som exempel upp att om 

allting utfördes som planerat och inget speciellt inträffade under en studie, blir det 

omöjligt att beskriva resultatet eftersom det finns faktorer som påverkar och att det 

handlar om att vilja se eller att ha kunskap att bli medveten om dessa. 

1.3.4 Bearbetning av datainsamlingen 

Efter vår undersökning har vi granskat varje elevs svar på test 1, 2 och 3. Test 1 och 

2 har båda två frågor kopplade till bilden medan test 3 har sju frågor. Dessa har vi 

noggrant analyserat och placerat i ett stapeldiagram var för sig samt beskrivit med 

text vad resultatet har visat. Det stapeldiagram som vi har använt oss av är det så kal-

lade grupperade stapeldiagrammet som enligt Backman (1998) redovisar data på ett 

tydligt sätt för två eller flera grupper. Detta används för att enkelt och tydligt kunna 
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jämföra grupperna mot varandra. Vårt diagram visas i antal samt hur dessa två skol-

klasser har svarat. Backman (1998) menar att stapeldiagram är den vanligaste formen 

av mätinstrument för att tydligt visa behandlad data som är en resultatbeskrivning i 

vårt fall. Även Trost (2005) anser att stapeldiagram är överskådligt för andra att följa 

samt att det enkelt visar hur många som svarat på en viss fråga. Wallgren, Persson, 

Jorner och Haaland (1996) hävdar även att diagram bör användas som ett redskap för 

att datamaterialet ska tydliggöras för alla åskådare. De fortsätter med att positivt lyfta 

stapeldiagram genom att påstå att det används i kvalitativa studier samt att diagram-

men är både enkla att rita och avläsa. Även A. Wallgren och B. Wallgren (1983) an-

ser att diagram är bra för att visa kvalitativa egenskaper som kan utvecklas vidare 

och visa sambandsbindandemönster. 

Test 1 sammanställdes i ett stapeldiagram för att visa hur barnen svarade. Svaren är 

alltid införda i diagram för att tydligt visa resultatet. 

Test 2 utfördes på samma sätt förutom på den andra frågan i bilden där svaren var 

betydligt många fler än vad vi tidigare räknat med. En del barn kunde utförligt be-

skriva vad som hände i bilden men även tydligt lyfta det texten beskrev. Medan andra 

inriktade sig på antingen bilden eller texten eller möjligtvis en komposition av dessa, 

det vill säga ett svar som bestod av några delar text och några delar bild. Trots detta 

har vi ändå kunnat införa elevernas svar i ett stapeldiagram för att därigenom göra ett 

överskådligt resultat. 

Test 3 bestod av sju frågor vilket resulterade i fler svar. Varje fråga var för sig redo-

visades i enskilda stapeldiagram. I det här testet har samtliga diagram placerats i sko-

lor, när vi sedan har berört svaren i diagrammen har vi alltid slagit ihop skolorna. 

Utöver de stapeldiagram vi genomfört har vi även med text beskrivit vad det är vi 

tydliggjort i diagrammen. Vi har arbetat utifrån Patel och Davidssons (2003) teorier 

när vi insamlat materialet nämligen att registrera omvärlden och sedan överföra den i 

ord för att behandla och undersöka den. Att vi har valt att använda oss av stapeldia-

gram refererar vi till Backman (1998) som nämner att stapeldiagram är bra att använ-

da sig av för att visa siffror och antal. Vi har valt att använda oss av detta diagram 

framförallt för att tydligt se skillnad i barnens svarsalternativ samt för att på ett tyd-

ligt sätt visa hur barnen svarat. 
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Vi har valt att genomföra undersökningar på ett sådant vis att eleverna både muntligt 

och skriftligt fått svara på frågor. Barnen i skola ett har själva fått svara muntligt på 

de frågor vi gett dem samtidigt som barnen i skola två har fått berätta och beskriva 

med ord vad det iakttagit. Detta har vi genomfört för att se skillnad och hur resultatet 

påverkats med de olika metoderna. Genom muntlig intervjustudie uppskattar vi det 

som enkelt att få obegränsat med material och samtidigt leda samtalet i enlighet med 

studiens syfte medan det skriftliga materialet ofta gav begränsat med kvalitéer som 

belyste elevernas tankar för stunden.  

Således ville vi inte lyfta någon av dessa strategier högre än den andra eftersom de 

gav oss det material vi sökte. Patel och Davidsson (2003) skriver att genom en under-

sökning har man som syfte att på något sätt insamla data som man sedan med ord kan 

beskriva. Det handlar om att bearbeta den undersökning man gjort och beskriva den 

så att andra utomstående ska förstå och ta till sig av informationen. Utifrån det kan vi 

konstatera att genom muntliga intervjuer får man ett överflöd av material och med en 

skriftlig intervju ett mer styrt och begränsat material. Dessutom är det viktigt att på-

peka att vi sett dessa strategier som kvalitativa eftersom eleven själv alltid haft mak-

ten att besvara de frågor vi ställt med egna ord. 

Det som kan ses som positivt med den muntliga delen är att följdfrågor till barnen 

alltid har varit möjliga att ställa. Ett bra exempel är när barnen har svarat ”vet inte” 

på frågan om hur många gravstenar det fanns på bilden. Då har vi kunnat be dem om 

en chansning för att där åtminstone komma åt ett svar. I den skriftliga intervjun har 

sådant inte varit genomförbart eftersom eleverna själva fått skriva ner sina svar. Det 

intressanta med denna studie är dock att resultatet inte blivit så markerat som man 

skulle kunna tro, för även om vi använt oss av en skriftlig och en muntlig metod när 

vi redovisat resultatet har inga större skillnader uppstått. 
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2. Resultat 

I denna redovisning visas statistik på barnens svarsalternativ. Resultatet visas i form 

av stapeldiagram där antal synliggörs. Vår mening är inte att lyfta varken bild eller 

text som det rätta svaret utan vårt syfte är att iaktta hur många barn som svarar efter 

bilder. Uppgifterna handlar om att läsa en text och se på en bild och därefter svara på 

konkreta frågor. 

2.1 Test 1 

Bild ett är den enklaste delen i testet, eleven ska läsa en kort mening och iaktta en 

enkel bild, detta för att introducera övningarna och fokusera på elevens resonemang. 

Bilden gestaltar en pojke i röd hatt där meningen i övningen inte instämmer med bil-

den. Texten beskriver pojkens hatt i en helt annan färg, detta för att undersöka hur 

eleven väljer ut sitt svar. 

 

 

Idag köpte jag en ny grön hatt. 

 

1. Vad köpte jag? 

2. Vad var det för färg på den? 
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Diagram 1. Vad köpte jag?

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Fråga 1

A
nt

al
 b

ar
n

En ny hatt

En grön hatt

 

Resultatet visar att 16 av 23 barn betraktade att den köpta hatten var ny. 7 av 23 barn 

svarade att det var en grön hatt pojken hade köpt. 

Diagram 2. Vad var det för färg på hatten?

0

5

10

15

Fråga 2

A
nt

al
 b

ar
n

Grön

Röd

 

Hatten var röd på bilden men grön i texten i test 1, sammanlagt har 14 av 23 barn 

svarat att pojkens hatt var röd. 9 av 23 barn utgick ifrån texten och svarade att hatten 

var grön. 

2.2 Test 2 

Bild två är ett senare steg i vårt test där övningen utförts på en högre nivå. Här ska 

eleverna utföra en liknande övning som tidigare men nu prestera mer. På bilden finns 

det en blå boll, en grön hink, en brun spade och en röd nalle. I texten däremot är det 

annorlunda, där nallen är blå, spaden är svart och hinken är blå. Bollen har samma 
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färg i texten som i bilden det vill säga blå. Efter att eleven läst texten och iakttagit 

bilden ställdes två frågor. Eleven skulle besvara dem med hjälp av bilden och texten. 

 

 

I mitt lekrum har jag en blå hink som jag brukar kasta den blåa bollen i. I 

min blå hink brukar jag kasta jord i med den svarta spaden. Varje natt 

när jag lägger mig kryper jag i säng med min blåa nalle. 

 

1. Hur många saker fanns det på bilden? 

2. Vilka färger hade de? 

Diagram 3. Hur många saker fanns det på bilden?

0

5

10

15

20

25

Fråga 1

A
nt

al
 b

ar
n

Fyra föremål

tre föremål

I detta resultat på fråga nummer ett svarade 20 av 23 barn att det fanns fyra föremål 

på bilden.  Medan 3 av 23 barn svarade att det bara fanns tre föremål på bilden. 
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Diagram 4. Vilka färger fanns det?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fråga 2

A
nt

al
 b

ar
n

Text och bild

Text

Ej fullständigt

Utförligt

Bild

På fråga nummer två uppstod flera olika svarsalternativ. Eftersom barn har svarat 

olika på denna fråga har vi därför kategoriserat dem efter deras svar. När barnen har 

svarat med text och bild menar vi att de svarat från både texten och bilden. De har 

alltså kombinerat svaren från bilderna och texten. Text menas att barnen endast utgått 

ifrån texten och inte från bilden. Ej fullständiga svar menas att barnen inte svarat på 

frågan, eller haft otydliga svar. Utförligt innebär att barnen först svarat alla rätt efter 

bilden och sedan alla rätt efter texten. De har tydligt iakttagits att skillnader i texten 

och bilden finns. Bild menas att barnen utgått enbart från bilden och inte texten. 

 

• 3 av 23 barn svarade efter texten och bilden. 

• 3 av 23 barn svarade enbart efter texten. 

• 8 av 23 barn svarade inte på denna fråga, det kunde inte uppge fullständiga 

svar. 

• 3 av 23 barn uppmärksammade skillnader mellan bilden och texten. De sva-

rade alla rätt först utifrån bilden och sedan alla rätt utifrån texten. 

• 6 av 23 barn besvarade frågan efter bilden. 
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2.3 Test 3: 

Detta var vårt tredje och slutgiltiga test som därmed krävde mest tid och tankekraft 

av barnen. På denna bild fanns det fler föremål som inte togs upp i texten, utan bilden 

kunde vara den avgörande faktorn. Meningen med testet var att se om barnen upp-

märksammar bilden mer än texten och de föremål som fanns på den. 

 

 

En gång i veckan brukar Pelle gå till kyrkan. Oftast brukar det vara på 

söndagar klockan tre. Kyrkan har fyra fönster och en stor svart dörr. 

Väggarna är vita och taket brunt. På framsidan finns en stor klocka och 

ovanför den ett stort rött kors. 

 

1. Vad hände Pelle? 

2. Vilken tid skulle Pelle till kyrkan? 
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3. Hur många gravstenar fanns det på bilden? 

4. Hur många fönster fanns det på bilden? 

5. Vad visade klockan på bilden? 

6. Hur såg dörren ut? 

7. Hur såg korset ut? 

Diagram 5. Vad gjorde Pelle?

0

5

10

15

20

25

Fråga 1
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 b
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n

Pelle gick till kyrkan

vet ej

Alla barn, det vill säga 23 av 23 från båda skolor svarade att Pelle gick till kyrkan. 

Diagram 6. Vilken tid skulle Pelle till kyrkan?
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Fråga 2
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n Klockan tre

Klockan fem

Vet ej

I texten stod det att klockan tre går Pelle till kyrkan och 18 av 23 barn utgick från 

texten. Endast 3 av 23 barn utgick från bilden då de svarade att klockan fem ska Pelle 

till kyrkan. 2 av 23 barn kunde varken läsa av bilden eller texten och svarade därför 

inte på denna fråga. 
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Diagram 7. Hur många gravstenar fanns det på bilden?
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n Fem gravstenar

Sex gravstenar

Åtta gravstenar

Vet ej

Det rätta svaret var fem gravstenar och det kunde man enbart se på bilden. 8 av 23 

barn svarade att det fanns fem gravstenar. 10 av 23 barn svarade att det fanns 6 grav-

stenar på bilden och 3 av 23 barn svarade inte på frågan. 

Diagram 8. Hur många fönster fanns det på bilden?
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Fråga 4
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Fyra fönster

två fönster

Att det fanns fyra fönster på kyrkan tydliggjordes både i texten och i bilden. 20 av 23 

barn kunde uppmärksamma detta medan 3 av barnen uppgav att det bara fanns två 

fönster på kyrkan. 
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Diagram 9. Hur mycket var klockan på bilden?
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Klockan tre

Klockan fem

Vet ej

Bilden på kyrkan visade att klockan var fem men samtidigt utgick 17 av 23 barn från 

texten då de svarade att klockan var tre. Det var endast 2 av 23 barn som kunde se att 

klockan var fem på kyrkan. 3 av 23 kunde inte svara på frågan om klockan, samt att 1 

barn svarade att klockan var halv ett på bilden. 

Diagram 10. Hur såg dörren ut?
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Svart dörr

Vet ej

Dörren var svart på bilden och det uppkom även i texten. Här svarade 21 barn att dör-

ren var svart. 2 barn svarade inte på denna fråga. 
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Diagram 11. Vad var det för färg på korset?
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Fråga 7

A
nt

al
 b

ar
n

Gult kors

Rött kors

Vet ej

Korset var gult på bilden och rött i texten. 13 av 23 barn utgick ifrån bilden och sva-

rade att korset var gult. 6 av 23 barn utgick ifrån texten och svarade att korset var 

rött. 4 av 23 barn kunde inte svara på denna fråga. 
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3. Diskussion 

Med den erfarenhet vi fått under vår studietid har vi kommit fram till att bilder är ett vik-

tigt hjälpmedel som vi lärare bör använda oss av. Vi har fått det förtroendet att bilder spe-

lar roll i läsutvecklingen eftersom en bild synliggörs före texten. Innan arbetets gång hade 

vi även den hypotesen att bilder bär budskap och påverkar minnet på ett positivt sätt. En 

nackdel med vårt valda ämne är att litteraturen som berör är ofta lite för gammal. Med 

detta menar vi att litteraturen inte alltid varit från 2000-talet, därför känner vi att detta 

forskningsområde bör utvecklas. Samtidigt har både den så kallade äldre och nyare litte-

raturen hjälpt oss och varit en stark grund i vårt arbete. 

3.1 Metoddiskussion 

För att få fram våra resultat har vi använt oss av intervjuer och därmed byggt en grund för 

vårt syfte. Intervjuerna är uppbyggda som tester där varje enskilt test innehållit en integre-

ring av bilder och texter som barnet fått en del av genom att svara på frågor. Testet kan 

ses som en medveten förvirring från vår sida för att få fram ett så rikt material som möj-

ligt.  Det vill säga att barnet sett bilden eller texten som det slutgiltiga svaret på våra tes-

ter.  ”Lärarens uppgift bör då vara att skapa kognitiva konflikter, där eleven upptäcker att 

hans egna uppfattningar inte räcker för att tolka det han ser och hör.” (Neuman, 1989 

s.19) För att ibland finna ett svar krävs det att ”förvirra” intervjupersonerna med olika 

medel för att få ett rikt material. Detta har vi gjort genom att bygga övningar med text och 

bild. Samtidigt ska vi understryka att med "förvirring" så menar vi även att en del tester 

har varit lite medvetet svåra. Vi kan även dra den slutsatsen att testerna har varit inspire-

rande, lärorika och givande för oss. 

Själva grundidén för vår studie är hämtad från nya lusboken (Allard, Rudqvist & Sund-

blad, 2001) som lyfter mycket fakta om läsinlärningen och olika vägar till att vägleda ele-

verna till en god läsförmåga. Det är utifrån lusboken vi skapat vårt testmaterial där vi med 

hjälp av bilden byggt material för hur barnen lättare kan komma ihåg och positivt påverka 

sin läsning. Vi har inte hittat några liknande tester som genomförts och därför valde vi att 

skapa ett eget för att få kunskap om hur barn förhåller sig till texten och bilden. Patel och 

Davidsson (2003) framställer att en kvalitativ intervju grundar sig på att ta reda på inne-

börden hos något. Eftersom att vi inte hittat några tidigare utförda tester så kan testet 

medföra en osäkerhet, men trots det har vi fått ut vad vi sökt efter under vår testperiod. 
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Däremot kan vi styrka vårt test till den tidigare forskningen eftersom att många författare 

lyfter hur viktig bild är i lässammanhang. Svensson och Starrin (1996) menar dessutom 

att en kvalitativ intervju är en relativt ny metod i vår tids historia samt att en sådan forsk-

ning oftast utförs på en individnivå mellan människor. Med hjälp av den tidigare forsk-

ningen samt Svensson och Starrins (1996) belägg har vi därför kunnat skapa ett eget test 

som varit en bra grund för vårt arbete. 

Testerna har utförts individuellt och det ser vi som positivt eftersom att vi ville få fram 

vartenda barn och dess erfarenheter. Därför har vi byggt upp testerna så svarsalternativen 

både kan svaras efter bilden eller texten. I skola ett har barnen skrivit ner sina svar själva 

medan på skola två satt intervjuaren och skrev ner barnens svar. Oavsett hur det har gått 

till ser inte vi detta som en påverkande del i resultatet. Vi har även funnit att könen inte 

haft någon som helst betydelse i hur svaren har uppkommit, detta har vi heller inte funnit 

i litteraturen som vi använt oss av. Ställer vi skolorna mot varandra kan vi se tydligt att 

det inte finns några större skillnader mellan dem. Men om vi hade inriktat oss på köns-

skillnaderna så hade vi antagligen kunnat upptäcka skillnader mellan könen. Det vill säga 

att se om det är fler flickor eller pojkar som använder sig av bilder när de svarar på testet. 

Om det finns ett bestämt kön som svarar efter detaljerna som finns i bilden men inte i tex-

ten. 

En annan del som vi kunde ha förbättrat är att förenkla bilderna så de blir lättare att kopp-

la till textens mening. Nikolajeva (2000) tar upp de så kallade motstridiga bilderböckerna 

som betyder att texter och bilder inte stämmer överens med varandra. Böckerna kopplas 

ofta till våra erfarenheter och kan i värsta fall sluta med en osäkerhet eller förvirring. Vy-

gotskij (1995) hävdar att bilden är så viktig i barns uppfattning till texter, kanske borde 

övningarna då ha byggts med enklare text och enklare bilder. Materialet uppskattas ändå 

som rikt och kräver en utmaning av barnen. Genom att skapa fler tester skapas ett större 

sammanhang för en fortsatt utveckling till hur bilder och texter ska framhålla sig till var-

andra. Detta visas i diagram 10 att när både texten och bilden beskriver samma sak blir 

det tydligare och enklare att svara rätt på frågorna. Som blivande pedagoger kunde vi 

uppmärksamma att 21 av 23 barn svarade att dörren var svart. Ser man tillbaka på test 3 

visas det tydligt att dörren är i centrum och är svart, även i texten finner man svaret lättåt-

komligt. Nikolajeva (2000) förklarar den expanderande bilderboken som innebär att bil-

der stärker och stödjer orden som finns i texten. Detta är ett bra exempel på att bild och 
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text ska höra ihop för att tydligt beskriva en händelse. Kåreland och Werkmäster (1985) 

styrker även detta genom att lyfta att texter i många bilderböcker spelar en roll till bilder-

na. 

En annan aspekt av värde för blivande pedagoger är det som Pettersson, Svensson och 

Wærn (2004) tar upp om att en bildserie alltid bör ha en text som beskriver bilderna. Det-

ta för att värna om det mångkulturella samhället vi lever i så att barn från andra länder ska 

ha lika förutsättningar till att förstå kopplingen till bilden. Pettersson et al. (2004) hävdar 

att anledningen till varför en text alltid bör beskriva bilden är framförallt för att vissa barn 

som läser från höger till vänster ska ha samma förutsättningar till att förstå budskapet. 

Detta gäller endast bildserier eftersom det bör tolkas på ett visst sätt. Ekström och Isaks-

son (2000) lyfter att enbart enskilda bilder inte är beroende av text då barnen själva kan 

skapa en text till bilden. 

Helst vill man ha mycket tid när en undersökning ska utföras. Barnen har haft ungefär 20 

minuter på sig att utföra alla tre testerna. Våra tester har utförts under relativt kort tid vil-

ket haft en avgörande roll för hur mycket man hunnit utföra. Det kan ha haft inverkan på 

vårt resultat. Borgersen och Ellingsen (1994) hävdar att man ska dra ner på hastigheten 

när bilder tolkas. När en bild tolkas bör man stanna upp för att se detaljerna och helheten 

för att det är de som leder till språkutvecklingen. I test 2 och 3 borde resultaten blivit ännu 

tydligare om eleverna fått stanna upp och fått mer tid till eftertanke och reflektion av in-

nehållet. Att hålla reda på alla gravstenar, klockan, alla fönster samt på korset i test 3 är 

inte en lätt aktivitet under tidspress. Därför följer vi Borgersen och Ellingsens (1994) tan-

kar om att tiden är en avgörande faktor. 

I testen 1 och 2 har vi använt oss av lika metoder för att se en utveckling hos eleverna, i 

test 3 däremot varierar vår metod något i jämförelse med de två tidigare. Vi har använt 

oss av Svensson och Starrins (1996) beskrivning av metoddelen nämligen att finna ett 

budskap som sedan kan tolkas. Vi har i test 1 och 2 försökt visa olika föremål på en bild 

för att sedan beskriva ett budskap med ett vridet textperspektiv än det som visas i bilder-

na. I test 3 däremot har vi försökt skapa lika text- och bildbeskrivningar där enbart några 

fel i text och bild funnits. Däremot här kunde vi ställa frågor som inte beskrivs i texten för 

att se om eleverna ändå kan beskriva fenomenet. En kvalitativ metod kan variera på 

många olika vis precis som Svensson och Starrin (1996) beskriver, men även som Patel 
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och Davidsson (2003) hävdar att en metoddel är svår att beskriva med enbart kortfattade 

medel. 

Även om det inte är så stor skillnad på test 2 och 3 så finns det olika kvalitéer som vi sök-

te hos eleverna. I test 2 har vi byggt upp övningen med många olika föremål för att se om 

det kan förvirra eleverna och om de väljer att gå efter bilden eller texten. På dessa tester 

förekom det matematik där man hade som uppgift att räkna föremål. De elever som sva-

rade fel på de här övningarna kan tolkas som att barnen har svårt i skolan och i ämnet ma-

tematik. Neuman (1989) menar att räkneerfarenheten är knuten till våra tiofingrar och att 

det är fingrarna som har lärt oss att räkna. Därmed har dessa barn som inte svarat rätt an-

tal föremål den räknefärdigheten och saknar därför talutvecklingen. Detta kan även styr-

kas till vår VFU där handledaren berättade och tydliggjorde för oss att vissa av de barn 

som svarade felaktigt hade svårigheter i matematik. Test 3 syftar till att eleverna ska söka 

en handling i det som händer i berättelsen som man inte alltid kan se i både bild och text, 

till exempel att uppmärksamma gravstenarna på bilden som inte alls beskrivs i texten. 

Genom de här testerna har vi belägg för det som utförs i intervjuerna, fler elever har lätta-

re för sig att använda sig av bilder i sina slutgiltiga svar. Samtidigt bör man ha i åtanke att 

detta är vårt eget test som kanske inte hade gett samma resultat om någon annan utfört 

det. Även antalet elever kan ha haft betydelse och hur många skolor som medverkat i un-

dersökningen. Men å andra sidan ser vi detta som en bra grund att stå på för att eventuellt 

utveckla en fortsatt undersökning av bilder samt att använda bilder som ett hjälpmedel i 

grundskolans tidigare år. Det är viktigt att lyfta fram bilderna och dess användningsområ-

de precis som många forskare anser, att vi inte vilseleder eleverna med bilden i koppling 

till läsning utan använder det som ett hjälpmedel till läsinlärning. 

3.2 Resultatdiskussion 

3.2.1 Fördelar med samverkan i bilden 

I alla tre tester visas det tydligt att barn svarar efter bilden. Detta är vanligt förekomman-

de i den låga åldern där bildböcker spelar en stor roll. Eftersom barnet upptäcker sin om-

värld med egna erfarenheter och kunskaper blir det mer naturligt att se och uppskatta en 

bild före texten. Ellboj (1982) lyfter att barn i tidig ålder ofta utgår från bilden i första 

hand för att sedan tolka det som framgår i texten. Test 1 är ett tydligt exempel på detta där 
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övningen var uppbyggd som en uppvärmning för hur de senare testerna kommer att fun-

gera. Diagram 2 tydliggör Ellbojs tankar då flest barn har svarat efter bilden och inte efter 

texten. Elevernas tankeverksamhet ska vidgas därför är testet uppbyggt med endast en 

bild och bara en mening. Test 1 bestod dessutom av två frågor som lägger ribban på en 

låg svårighetsnivå. 

Det är under test 2 vi verkligen försökt skapa text och bild på ett sådant sätt att eleverna 

själva kan välja vad de vill svara, om de väljer att svara efter bilden eller texten. I och 

med detta upplägg blir testet som en förvirring för barnen där deras uppgift egentligen 

handlar om att hitta ut ur den. Pettersson, Svensson och Wærn (2004) menar att bilder kan 

hjälpa barn att förstå vad de läser samt göra innehållet roligare. Ett bra exempel på att bil-

der hjälper fram till ett svar visas i diagram 4. Test 2 kan uppfattas som en förvirring men 

att diagrammet ändå visar att dubbelt så många barn svarat efter bilden. Kåreland (1980) 

menar att bilder stödjer och fördjupar upplevelsen av ordet. Bilderna har ett viktigt bud-

skap och barnen behöver lära sig att tolka och tyda dessa budskap. Hur barn uppfattar en 

bild är ett viktigt område som vi vet lite om.  

Test 3 var det svåraste testet i vår serie och därmed även vårt sista. Här fanns det både fler 

bilder, fler frågor och mer text. Som utgångspunkt har testet alltid varit det svåraste efter-

som vi ville vara säkra på att de tidigare testerna inte var för enkla. Innehållet i test 3 har 

därför haft mer text för att undersöka om bilderna verkligen har så stor påverkan som Kå-

reland (1980) hävdar. I diagram 11 visas det tydligt att bilden spelar större roll än texten, 

det är så betydelsefullt att mer än dubbelt så många svarat efter bilden. Kåreland (1980) 

understyrker i citatet att bilder har egna budskap och därför var bilder en betydande faktor 

i testet. Eftersom det uppstod frågor om bilder som inte beskrevs i texten var det betydel-

sefullt att barnen enbart utgick efter bilden. Undersökningen visar att barnen har svarat 

efter bilden, när både bilden och texten haft olika svar. 

I test 3 framgår det även att både bild och text ska ha samspel med varandra när man läser 

exempelvis en bok. Detta anser vi vara viktigt eftersom det går att styrka med den tidigare 

forskning som lyfter att bild och text ska ha gemensamma samspel. Liberg (2006) lyfter 

tydligt hur bilder och text i samband med läsning kan relateras till barnet. När barnet läser 

en bok kommer den ihåg bilderna i boken som dessutom tydliggörs med hjälp av texten. I 
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diagram 8 visas det tydligt att flest barn svarat rätt när svaret funnits med i både text och 

bild. 

Våra tester visar att bilden är det mest naturliga sättet att svara efter. Barnens erfarenheter 

spelar roll när de söker inspiration i bilderna. Vygotskij (1995) menar även detta när han 

beskriver att om ett barn har uppfångat eller betraktat ett föremål så vidgas barnens erfa-

renheter och använder det som sin metod i att svara. Bodland-Johnson, Hvengård, Hög-

lund och Wägestam (1985) hävdar att bilder är bra att använda sig av för att uttrycka sina 

tidigare erfarenheter. En påverkande faktor är bland annat att barnet kan orientera sig med 

hjälp av bilder. Kåreland (2001) hävdar här att barnen idag är stora bildkonsumenter samt 

att bilden har många funktioner och är ett sätt att uttrycka sig på precis som texten. Detta 

visas tydligt i test två där barnen hade lättare att minnas bollen, björnen, hinken och spa-

den genom bilden och inte genom texten. Trots att det stod vilken färg föremålen hade i 

texten så svarade mestadels efter bilden. Vissa färger är starkare än andra, detta påpekar 

även Ellboj (1982) när han hävdar att den röda färgen uppskattas mest av barn. Även test 

3 är ett bra exempel på hur viktig bilden är för att minnas svar, här kan vi se exempel som 

att flest barn utgått ifrån bilden när de svarade på frågan som berör korset och frågan om 

hur många gravstenar det fanns på bilden. Flest antal barn utgick ifrån bilden och det ser 

vi som en fördel i vår undersökning. 

Om vi återgår till Bodland-Johnson et al. (1985) som hävdar att bilder är viktiga för sina 

personliga orienteringar och sina personliga erfarenheter så visas detta i test 3. I detta fall 

visar resultatet att alla barn kan känna igen sig hur en kyrkogård ser ut. Test 3 är ett tyd-

ligt exempel på hur bilder har spelat roll när barnen svarat på intervjufrågorna. På samma 

test fråga sju är bilden vägledande eftersom att de flesta eleverna utgått ifrån att korset var 

gult vilket stämmer överens med bilden. Barnens erfarenheter hjälper dem i denna fråga 

eftersom att kors oftast är gula på kyrkor och inte röda. Allard, Rudqvist och Sundblad 

(2001) är även inne på den teorin när de menar att erfarenheter placerar sig i en form som 

omedvetet skapas när vi läser en text. 

3.2.2 Nackdelar med samverkan i bilden 

En nackdel med bilder kan däremot vara att bilder kan vilseleda eleverna. Ett sådant ex-

empel kan tolkas i test 3, diagram 9 där eleverna i stor grad svarade efter texten. 
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När Nikoljeva (2000) beskriver hur böcker kan vara upplagda lyfter hon även att en del 

böcker, så kallade motstridiga bilderböcker strävar efter att vilseleda eller förvirra läsaren. 

Hon drar paralleller med färger och djur som inte stämmer överens i verkligheten, men 

visst ger det även liv i berättelsen där det är normalt att drömma sig bort i fantasins värld. 

Men detta kan möjligtvis vara farligt om man använder metoderna på allt för små barn 

och inte beskriver att det enbart är en fantasiberättelse och inget verklighetsbaserat. Även 

Lindö (1986) är inne på samma spår när hon menar att bilder rentutav kan distrahera unga 

läsare och därmed stoppar deras egna fantasier. Detta tolkar vi som att man bör välja ut 

sitt material väl innan barn får ta del av det, hon syftar förmodligen även på små barn som 

ännu inte kan läsa själva då hon lyfter att berättandet kan vilseleda barnet. Bodland- John-

son Hvengård, Höglund och Wägestam (1985) är också några av författare som ser bilden 

som en nackdel. De menar att bilden bör användas på ett sådant vis att barns sinnesupple-

velser kan utvecklas. 

Genom att förvirringar har framkommit i våra test så har bilden och texten inte varit 

kopplade till varandra. Men samtidigt ska vi inte glömma att fler barn har utgått ifrån bil-

den och inte från texten på alla tester vi genomfört vilket tyder på att bilden har en funk-

tion även när saker och ting är oklara. Vi kan hålla med Bodland- Johnson et al. (1985) att 

sinnesupplevelser ska tränas och genom att vi skapar mer bildtester så utvecklar vi våra 

metoder samt kan ta reda på hur bilden och texten ska sitta ihop. Ibland krävs det mycket 

forskning för att få fram ett svar och det har möjligen varit så att alla våra tester inte har 

passat för alla barn. Alla barn har inte kunnat få en berikande möjlighet till en utveckling 

till vårt test men huvudsaken är ändå att kunna se en koppling till hur användandet av bil-

der sett ut. Den har sett positiv ut därför att vi har uppmärksammat att barn använder sig 

mer av bilder än texten. Nikolajeva (2000) lyfter det så kallade kontrapunktiska bilder-

böckerna där texten och bilden ifrågasätter varandra men att det inte utesluter varandra. I 

test 1 har detta varit tydligt där bilden och texten haft olika svar, det vill säga att bilden 

beskriver en sak medan texten beskriver en annan. Hon hävdar vidare att om bara texten 

är i fokus försvinner en stor del av handlingen då bilden säger mer än texten, där test 1 

visat att barn har använt sig mer av bilden i sina svar. 

Pettersson, Svensson och Wærn (2004) menar att bilder kan vara oförståeliga beroende på 

vilken kultur du har samt att bilder även kan förvirra betraktaren. Eftersom vi lever i allt 

mer mångkulturellt samhälle bör vi ha detta i åtanke när vi arbetar med barn. Vi måste 
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tänka på att barn med ett annat ursprung läser annorlunda samt iakttar bilder på ett annor-

lunda sätt. Många av barnen har upplevt saker som inte går att beskriva och därför ska 

man tänka på vad för bilder man har i testet. Men eftersom vi kände barnen sedan tidigare 

så kände vi till att det inte fanns några kulturella skillnader att tänka på. 

I test 3 drog många barn paralleller på frågan om när Pelle gick till kyrkan. Texten erhöll 

att klockan var tre medan bilden visade att klockan var fem. Eftersom Pelle antigen var 

sen till kyrkan om man utgår från bilden eller i tid till kyrkan om man utgår från texten är 

detta en del av de kloka paralleller som barnen påpekade. I en sådan fråga kan man verk-

ligen lyfta in Vygotskij (1995) om hur viktigt det är med en god sammankoppling. Där 

kan vi känna att vi skapat en förvirring och många av barnen utgått ifrån texten. Det är 

verkligen en erfarenhet som man får med sig när man skapar sådana tester samt lär sig hur 

barnen kan dra kloka slutsatser. 

3.2.3 Sammanfattning av bildens betydelse 

Genom vår undersökning har vi funnit att man ska kombinera bilder med texten. Det är 

det mest effektiva sättet att lära sig att komma ihåg. Läsinlärningen ökar med hjälp av 

bilder och fantasin skapas när man läser bilderböcker. Det kunde vi tydligt iaktta i vårt 

tredje test genom att både texten och bilden hade samma svar, vilket ledde till att 20 av 23 

barn svarade rätt. Vygotskij (1995) hävdar att fantasin är grunden för att de produktiva 

sysslorna ska öka. Han lyfter dessutom fram att fantasin och kreativitet i barndomen är 

svåra att tolka för eleverna om den har beskrivningar med enbart text, därför är bilden ex-

tra viktig i ett sådant sammanhang. Nikolajeva (2000) konstaterar att den så kallade sym-

metriska bilderboken beskriver exakt samma sak som förekommer i både bild och text. 

Eleven får då läsa det som egentligen redan framkommer i bilderna. 

Att alla sinnen aktiveras är positivt till inlärningen och genom att allt fler sinnen aktiveras 

lär man sig bättre. Därför är det bra att ha med bilder till texter som man läser. Man akti-

verar fler seenden och har då lättare med läsinlärningen. Bodland-Johnsson, Hvengård, 

Höglund och Wägestam (1985) menar att genom bilder orienterar sig barnet bättre i sin 

omvärld och har då lättare att bekanta sig med bilder som informerar och ger kunskap, 

genom dessa bilder utvecklas barnens sinnesupplevelser. Detta kan även kopplas till att 

synen blir mer aktiv när man ser på film och teater och det finns skrivet i den svenska 

kursplanen (2009-04-20) att film och teater förmedlar kunskap. Film består av en hel del 



33 

 

bilder och därför kan barnen som har svårt att läsa ändå följa med i filmens handling. Ge-

nom dessa bilder som visas kan vi pedagoger diskutera om hur handlingen är och på det 

sättet nå alla barn i undervisningen. Kursplanen i bild samt svenska (2009-04-20) hänvi-

sar till att bilder förmedlar och genom detta skapar en stimulans för våra fortsatta studier. 

Svenska kursplanen är ett viktigt verktyg och stöd för läraren i sitt arbete med barnens 

läsutveckling. Kursplanen ställer krav på oss pedagoger att lära barnen läsa och hitta olika 

sätt och metoder. Alla barn lär sig olika och därför ska vi hitta sätt som passar det indivi-

duella barnets behov. 

Många kursplaner är grunden för barnens utveckling men just svenska kursplanen stäm-

mer väl in i syftet med vår studie. Kåreland och Werkmäster (1985) lyfter att bilder och 

texter är bra kombinationer eftersom bilden förtydligar textens budskap. Den erfarenhet 

som vi har är att barnen kan tappa lusten ganska fort i läsundervisningen och bli under-

stimulerad. Helst vill man att barnen ska säga; ”läs den där sagan en gång till” därför tror 

vi på att genom att kombinera bilder med texter stimulerar vi barnens fantasi och vi ska-

par en god miljö för vår undervisning. Rhedin (2004) följer Vygotskijs (1995) exempel 

genom att lyfta bilderböckernas funktioner; att ge en enkel text samt bild blir ett valbart 

alternativ. 

Det framkom tydligt i våra intervjuer att barnen använder sig av bilder när de svarade på 

våra frågor. Även när texten fanns med så svarade de flesta efter bilden vilket visar goda 

förmåner för vår undersökning. Våra tester kunde förvirra men man kan fundera över hur 

resultatet hade blivit då det finns stimulerande text i kombination med bra bilder och hur 

detta skulle ha påverkat barnens förmåga att minnas. Att dra nytta av bra bilder med en 

text som alla barn kan läsa tror vi är en framgångsrik metod som skapar en god miljö för 

läslusten. 

Det framkom tydligt i Lindös (1986) bok ”sagoskolan” att bilden och ordet är två expres-

siva funktioner som kompletterar varandra, där bilden och ordet är nödvändiga länkar för 

sambandets förståelse. Nikolajeva (2000) lyfter fram den så kallade kompletterande bil-

derboken som innebär att ord och bild ska fylla ut varandra, med det menar hon att bilden 

ska gå hand i hand med texten som är skriven. Vi hänvisar till diagram 4 där det tydligt 

framgår att barnen har använt sig av text och bild när de har svarat. Det vill säga barnen 
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kunde till exempel svara efter bilden att nallen var röd, hinken var grön samt svara från 

texten att bollen var blå och spaden var svart. 

I skolverkets kursplan i bild för grundskolan (2009-04-20) står det att analyser och samtal 

om bilder och dess förståelse har betydelse samt skapar en mening som har ett innehåll 

utöver det föreställande. Det gäller barn och dess läsning som utgörs varje dag. Barnet 

behöver känna sig lockad av bilder och få inspiration till att lära sig att läsa. Därför är det 

viktigt att vi i tidig ålder lockar barnen så att den positiva känslan med läsning kvarstår. 

Detta styrker vi med Allard, Rudqvist och Sundblads (2001) teori nämligen att om läs-

ning redan från början finns i fokus kan eleven smidigare ta till sig av innehållet och ut-

veckla sina kunskaper till läsningen. 

I vårt syfte framgick det att vi ville undersöka hur barnen använder bilder när de läser tex-

ter och alla tre av våra tester visar att barnen använder bilder. Som vi tidigare nämnt att 

testerna alltid kan vidgas och bli bättre kan vara ett utvecklingsområde för oss, men vi vill 

fortfarande stå fast vid att vi är nöjda och att vi lyckades erhålla bra material, både nu och 

i fortsatta undersökningar. 

Bilder kan vara roliga, tråkiga, exotiska, fascinerade samt lärorika. Bilden har många 

egenskaper och därför är den intressant för människor. Vi får uppleva bilder dagligen som 

vi lagrar både medvetet och omedvetet i våra hjärnor. Med bilder får vi en genuin kontakt 

med människor vilket leder till att bilder inte uttråkar. Bilden har ibland sin egen värld 

och sitt egna språk, vilket vi människor kan ta till oss och dela med oss av. Man kan alltid 

iaktta de olika nyanser, skuggor, ljus och omgivningarna när man observerar en bild. De 

väcker en känsla som är svår att beskriva och det är därför bilden är ett bra redskap. 

4. Fortsatt forskning 

Forskningen är till för att utvecklas och så även inom detta område. Det finns stora möj-

ligheter till att forska vidare framförallt med hur barn i senare ålder använder sig av bil-

der. Vårt syfte kan breddas eftersom arbetet är användbart till hur lärare kan använda bil-

der som hjälpmedel. Precis som Liberg (2006) hävdar är bilderböcker i en utveckling där 

forskningen visar att hjälpmedel som aktiverar alla sinnen blir allt viktigare. Bilder upp-

kommer allt mer genom film och teater som berikar samhället. Därför är det viktigt att vi 

iakttar bilder i böcker för att berika våra möjligheter till fortsatt intressant läsning. 
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Det som även skulle vara intressant är att göra en studie enbart kring lärarnas sätt att till-

lämpa sig av bilder som ett hjälpmedel för att knyta till sig av elevernas erfarenheter, inte 

endast bildlärare utan samtliga lärare. Att få se hur de på bästa sätt kan integrera bilder 

med andra ämnen för att utveckla lärandet. 
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Bilaga 1 

 

 

Solen är i centrum och vår planet jorden tillsammans med andra planeter kretsar kring solen. 

Planeterna kretsar åt samma håll som klockan, det vill säga medurs. På ett sådant sätt bekantar 

man sig med bilden och texten samt att barnen får en bättre orientering i det de ser och läser. 

Ett exempel på bilagan är att det är svårt att enbart beskriva bilden genom att iaktta den. Men 

att det samtidigt är svårt att beskriva bilden med enbart ord. Även om vi vet att exempelvis 

Mars är röd så är det nödvändigt att beskriva bilder med text då alla människor inte har den 

erfarenheten men samtidigt visa att planeten är röd. Lindö (1986) menar även detta genom att 

hävda att bilder och text används bäst tillsammans då bilder och texter kompletterar varandra. 




