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Abstrakt 
Syftet med studien var att synliggöra och fördjupa kunskapen kring hur bildstöd kan användas 

för att främja den tidiga läs- och skrivinlärningen. En väsentlig del av studien är att den 

fokuserar på lärares uppfattningar kring bildstödets funktion för samtliga elevers lärande i den 

ordinarie undervisningen. De teoretiska utgångspunkter som studien grundas på är 

perceptionsteorin, inlärningsteorin samt den sociokulturella lärandeteorin. För att uppnå 

studiens syfte och besvara dess frågeställningar samlades det empiriska materialet in genom 

kvalitativa intervjuer med sex lärare. Studiens resultat visar att samtliga lärare är positiva till 

bildstödsanvändning och de menar att alla elever kan gynnas av detta stöd. Bilder kan enligt 

dem stödja elevernas kunskapsutveckling genom att exempelvis utgöra ett komplement till 

skriven text och de menar att bildstödet dessutom kan gynna elevernas läsförståelse, 

bokstavskunskap, ordförråd samt utveckla elevernas språkliga medvetenhet och 

avkodningsförmåga. Resultatet visar dock att lärarna även anser att bildstöd kan hindra 

elevernas läs- och skrivutveckling genom att exempelvis hämma elevernas fantasi vid läsning 

och skrivning. Vidare framkom att lärarna använder bildstöd på skiftande arbetssätt eftersom 

bilderna kan motivera och inspirera eleverna. En övergripande slutsats av studien är att bilder 

både har stödjande och hindrande funktioner samt att bildstöd kan inkluderas i undervisningen 

på ett flertal olika arbetssätt.  

Nyckelord: bilder, bildstöd, bildskapande, läs- och skrivinlärning, undervisning 

 

 

  



Förord 
Då jag började skriva detta examensarbete fick jag höra att arbetet inte skulle vara en dans på 

rosor vilket jag är benägen om att hålla med om nu i efterhand. Examensarbetet har snarare 

varit en dans med svåra steg då det har varit intensivt och utmanande. Trots detta kan jag även 

i efterhand säga att det har varit lärorikt och givande men utan flertalet personer hade arbetet 

inte nått samma slutresultat. Jag har därmed ett antal personer jag vill rikta ett varmt tack till. 

Först och främst vill jag tacka de lärare som deltagit i denna studie och bidragit med 

intressanta synpunkter och erfarenheter, utan er hade detta examensarbete inte varit möjligt att 

genomföra. Jag vill dessutom rikta ett stort tack till min handledare, Märtha Andersson, som 

genom arbetets gång har hjälpt mig att utveckla mitt arbete, dina ord har varit guld värda. 

Under arbetsprocessens handledningstillfällen har jag förutom Märtha även fått konstruktiv 

feedback av Stefan Lundström vilket har varit lärorikt. Slutligen vill jag tacka mina 

studiekamrater och min sambo som kontinuerligt har gett mig feedback på mitt arbete och 

stöttat mig genom arbetsprocessen. Jag vill antyda att hjälp från andra människor är en viktig 

del av ett examensarbete, på så sätt kan denna dans med svåra steg bli lite lättare och 

utvecklas till det bättre.  

Luleå, 2017 

Johanna Gustafsson 
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1 Inledning 
Ett av skolans främsta mål är att ge eleverna möjligheter till att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga. Dessa förmågor är viktiga i skolans alla ämnen och om eleverna inte utvecklar 

dessa förmågor riskerar eleverna att möta svårigheter i samtliga skolämnen (Lundberg, 2007). 

Bildstöd är något som kan användas i den tidiga läs- och skrivundervisningen och under min 

utbildning har jag fått en förståelse kring bilders positiva påverkan på elevers utveckling. Jag 

har dessutom nått en insikt kring att lärare kan använda olika typer av bilder på en mängd 

olika sätt för att stödja eleverna i deras inlärningsprocess. Genom att använda bildstöd på ett 

varierande sätt kan undervisningen utvecklas så att den blir motiverande och meningsfull för 

alla elever. Denna insikt är något som jag delar med många av de lärare jag har varit i kontakt 

med under utbildningens gång även om de dessutom har erfarenheter av att bilder ibland kan 

störa elevernas inlärning. Jag har också märkt att det råder skillnad mellan lärare kring den 

utsträckning de använder bildstöd samt hur verksamma lärare använder detta i sin 

undervisning. Jag har även själv vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med elever som finner 

stöd av bilder i sin kunskapsutveckling och detta är framförallt de elever som föredrar en 

visuell lärstil. Jag har dock även träffat elever som varken finner bilder motiverande, 

lustfyllda eller lärorika. Alla elever lär sig olika och det brukar därför talas om fyra olika 

lärstilar; visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt lärande. I min studie inkluderas framförallt 

den visuella lärstilen. De som föredrar denna lärstil gynnas bland annat genom att läsa eller 

titta på bilder och illustrationer (Dunn, 2001; Dunn, Dunn & Treffinger, 1995). 

Bilder kan bidra till flera stödjande funktioner i elevers kunskapsutveckling. Ett exempel på 

detta är att eleverna minns både sin insats och det inlärda stoffet bättre om bilder har 

inkluderats i inlärningsprocessen (Fagerlund & Moqvist, 2010). Trots att tidigare studier har 

belyst bilders stödjande funktioner i elevers kunskapsutveckling poängterar Lundberg (2010) 

att bilder även kan störa elevernas utveckling, eftersom barnen inte alltid ser någon mening i 

att kunna läsa texten då de kan urskilja berättelsens handling med hjälp av enbart bilderna. 

Lundberg antyder dessutom att barn som tar mycket hjälp av bilderna och gissar sig fram 

istället för att försöka behärska den grafiska informationen, riskerar att på sikt få svårigheter. 

Detta väcker tankar hos mig gällande lärares utsträckning av bildanvändning i den tidiga läs- 

och skrivundervisningen och jag ställer mig frågan hur både bildens stödjande och hindrande 

funktioner kan komma till uttryck i undervisningen. Lärares inställning till bildstöd bidrar 

förmodligen även till hur ofta lärare väljer att inkludera bildstödet i undervisningen. Det som 

Lundberg (2010) uttrycker väcker även tankar relaterat till läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2016b). År 2016 släpptes den reviderade läroplanen, Läroplan för grundskolan, 

förkoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016, där Skolverket (2016b) bland annat 

har satt kunskapskrav för årskurs 1 i ämnet svenska. Där står det explicit uttryckt att ”med 

stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med 

läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och 

korrigera sig själv” (Skolverket, 2016b, s. 252). I kunskapskraven för årskurs 3 kan vi 

dessutom avläsa att ”genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och 

förstärka sina budskap” (Skolverket, 2016b, s.253). Detta innebär alltså att bilder kan bidra till 
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elevers utveckling och att bilder ska finnas som ett naturligt inslag i skolans undervisning. 

Detta är dessutom en väsentlig del av skolans uppdrag som betonar att ”eleverna ska få 

uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 

uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text 

och form ska vara inslag i skolans verksamhet” (Skolverket, 2016b, s. 10). Ett problem 

framstår om forskning belyser att bilder både kan störa och stödja elevernas lärande samtidigt 

som läroplanen hävdar att bilder ska vara en naturlig del i skolans verksamhet. Det blir med 

andra ord motsägelsefullt eftersom alla barn lär sig nya saker på olika sätt. Med detta sagt 

vore det enligt min bedömning, intressant och högst relevant att studera verksamma lärares 

syn på bildanvändandet i skolan med ett fokus på förskoleklassen och årskurs 1-3. Relevant 

vore dels att undersöka vilka hinder och möjligheter verksamma lärare ser med bildstöd och 

dels att undersöka hur verksamma lärare använder bildstödet.  

Tidigare studier som rör användning av bildstöd i den tidiga läs- och skrivinlärningen har 

främst fokuserat på förskolan och dessutom har de ofta haft ett särskilt fokus på elever med 

särskilda behov, exempelvis elever som har dyslexi eller autismspektrumtillstånd. Jonsson 

(2006) såg dessutom i sin forskning, att lärare har bristande kunskaper kring bilders 

didaktiska funktion i undervisningen och hon poängterar att det råder en begränsad kunskap 

kring bilder i både läs- och skrivsammanhang. Med andra ord finns det ett forskningsgap vad 

gäller användandet av bildstöd för läs- och skrivinlärningen för samtliga elever i den ordinarie 

undervisningen inom förskoleklassen och årskurs 1-3. Denna studie belyser hur verksamma 

lärare förhåller sig samt arbetar med bildstöd i den tidiga läs- och skrivundervisningen med ett 

fokus på alla elevers utveckling. Studien kan därmed i förlängningen utveckla lärares 

kunskaper kring bilders didaktiska funktion och fylla den kunskapslucka som anses råda. 

I min studie kommer jag att definiera begreppen bilder och bildstöd som det verktyg lärare 

kan använda i elevers läs- och skrivutveckling. Bilder kan med andra ord fungera som ett 

redskap till kommunikation då de är ”en tvådimensionell återgivning av ett föremål, en tanke 

eller ett förlopp, som kan ersätta reella företeelser eller föremål” (Eriksson, 2009, s. 24). Detta 

kan bland annat handla om färdiga bilder i böcker eller bilder som läraren i förväg har valt ut 

till ett visst lektionsmoment men det kan även handla om fotografier eller de bilder som 

eleverna själva skapar i inlärningsprocessen. Bilder behöver dock inte enbart handla om 

tvådimensionella representationer menar Eriksson (2009) utan det kan även handla om 

tredimensionella bilder och mentala bilder, vilka även lyfts i denna studie. Vi lever dessutom 

idag i en värld där vi möter dels de ovan nämnda typerna av bilder och dels digitala bilder 

vilka även betonas i studien. Bilderna kan i sin tur vara en del i elevernas arbete och 

utveckling på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att bilder i böcker kan användas som 

en strategi för att läsa eller förstå en skriven text men det kan även handla om att elever kan 

finna inspiration i bilder då de ska skriva en egen text och utveckla sin skrivförmåga. 

Skolverket (2016b) betonar att: 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla 

och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och 

bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 
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samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin 

kreativitet och bildskapande förmåga. (s. 28) 

Min förhoppning med denna studie är att väcka samt sprida kunskap kring varför bilder kan 

ha en stödjande/hindrande funktion i den tidiga läs- och skrivundervisningen samt hur bilder 

kan användas i den tidiga läs- och skrivundervisningen för alla elever i förskoleklassen och 

årskurs 1-3. Om verksamma lärare eller lärarstudenter tar del av denna studie ges de 

möjligheter att reflektera över sin egen undervisning och sina tankar kring didaktik med ett 

särskilt fokus på bildens funktion i undervisningen. Tack vare denna reflektion kan lärare 

utveckla sin undervisning så att den främjar alla elevers potential till att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra och fördjupa kunskapen kring hur bildstöd kan 

användas för att främja den tidiga läs- och skrivinlärningen.  

Denna studie avser att besvara följande frågeställningar: 

 Hur beskriver lärare att bildstöd kan stödja/hindra elevers tidiga läs- och 

skrivinlärning? 

 Hur beskriver lärare att deras användning av bildstöd kommer till uttryck i den tidiga 

läs- och skrivundervisningen?  
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3 Bakgrund 
Studiens bakgrund presenterar inledningsvis de teorier som studien grundar sig på och sedan 

synliggörs relevanta förankringar till skolans läroplan. Därefter riktas fokus på den tidiga läs- 

och skrivinlärningen och faktorer såsom språklig medvetenhet, bokstavskunskap, avkodning, 

ordförråd och individuella behov kommer att beröras. Slutligen synliggörs bilders funktion i 

den tidiga läs- och skrivundervisningen. Bilder kan integreras i denna process på olika sätt 

vilka kommer att belysas i bakgrunden. 

3.1 Teoretisk förankring 
Denna studie har grundats på såväl perceptionsteorin som Rita och Kenneth Dunns 

inlärningsteori med ett särskilt fokus på den visuella lärstilen. Makarna Dunns inlärningsteori 

grundar sig på olika lärstilar som tar utgångspunkt i elevernas styrkor, behov och preferenser. 

Lärstilsteorin utgår från det enskilda barnet och belyser vad som är viktigt i hens 

inlärningsprocess. Med andra ord utgår denna teori inte från någon specifik pedagogisk teori 

eller metod utan här är utgångspunkten barnet i fråga. Enligt denna teori finns det 20 faktorer 

som påverkar när ett barn ska ta till sig ett nytt och svårt material varav en av dessa faktorer 

handlar om perceptuella preferenser. Med perceptuella preferenser menas användningen av 

våra olika sinnen och dessa är indelade i fyra områden; visuellt, auditivt, taktilt och 

kinestetiskt lärande (Bolander & Boström, 2008). Alla elever lär sig nya saker på olika sätt 

och därför synliggörs de fyra lärstilarna. Den lärstil som framförallt synliggörs i denna studie 

är den så kallade visuella lärstilen. De som föredrar denna lärstil lär sig bäst genom att bland 

annat läsa eller titta på bilder och illustrationer (Dunn, 2001; Dunn, Dunn & Treffinger, 

1995). Barn som föredrar den visuella lärstilen tar in information i form av bild och text med 

hjälp av synen, de lär sig med andra ord genom att observera. Lärstilen går dessutom att 

överföras till en visuell lässtil vilket innebär att dessa barn föredrar att läsa och studera bilder 

då barnen har lätt för att följa både tecknade och skrivna instruktioner. Dessa barn föredrar 

dessutom texter och bilder som är skapade med hjälp av tekniska verktyg såsom datorer och 

de föredrar även att lära sig nya saker med hjälp av exempelvis diagram och kartor (Bolander 

& Boström, 2008). Dunn och Griggs (1998) menar att det är viktigt att bli medveten om 

vilken lärstil eleven föredrar och enligt dem uppnås en större progression om eleven använder 

den lärstil som hen föredrar. Om eleven använder denna lärstil kommer elevens koncentration 

främjas så att lärandeprocessen underlättas och inlärningsstoffet befästs (Dunn & Dunn, 

1993).  

Paralleller till det ovan nämnda går att göra till perceptionsteorin. Perception syftar till 

människans användande av de fem sinnena, det vill säga hörsel, syn, känsel, lukt och smak. 

Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) poängterar att perception är särskilt relevant 

för oss eftersom det bidrar till ett sätt att kunna inhämta kunskaper om omvärlden. Detta 

innebär att perception ligger som en grund för vetenskaplig och vardaglig kunskap. Perception 

är en aktiv process och människans tolkning av sinnesintrycken påverkas av bland annat 

personens tidigare erfarenheter, känslomässiga tillstånd, intressen och behov. Dessa faktorer 

påverkar inte bara vår tolkning av sinnesintrycken utan även vad som uppmärksammas i en 

specifik situation. Därmed bidrar perceptionen även till en urvalsprocess. Ett synintryck leder 

till att vi kan skapa föreställningar av det vi sett. Denna kunskap lagras därefter i minnet och 
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kan sedan användas igen vid ett senare tillfälle. Tack vare perception av nya intryck får barn 

kontinuerligt nya kunskaper om verkligheten (Evenshaug & Hallen, 2001). Perceptionsteorin 

relateras till denna studie på så sätt att lärare använder sin perception för att tolka hur elever 

lär sig nya saker. Vid arbeten som inkluderar bildstöd ges eleverna bland annat möjligheter att 

använda synen för att tillägna sig nya kunskaper. 

Studiens ämne, det vill säga bilder i läs- och skrivundervisningen, grundas även i den 

sociokulturella lärandeteorin som Vygotskij förespråkar. Enligt denna lärandeteori sker 

lärandet genom interaktion med andra människor och den närmaste proximala 

utvecklingszonen betonas. Den närmaste proximala utvecklingszonen hänger samman med att 

lärande och utveckling är en ständigt pågående process där människor hjälper varandra för att 

kunna utvecklas. Då detta sker är den lärande personen i behov av stöd från en mer kunnig 

person, detta kan exempelvis vara en lärare eller en kamrat. Syftet med detta är att den lärande 

personen såsmåningom på egen hand ska kunna genomföra det som personen tidigare har 

behövt hjälp för att klara av (Säljö, 2012). Vygotskij (1999) menar att barn alltid kan lösa 

svårare problem om barnet får genomföra dessa med hjälp av handledning eller i samarbete 

med andra.  

I det följande bakgrundsavsnittet poängteras att elevers bildskapande kan ske både 

individuellt och i grupp och Vygotskij (1995) belyser vikten av kreativitet, fantasi och 

skapande. Han betonar att ritande är en vanlig form av skapande för barn och att mer eller 

mindre alla barn sysselsätter sig med att rita även om detta vanligtvis avtar ju äldre barnet blir. 

Detta beror på att ritandet ger barnen möjligheter till att uttrycka sig. Kommunikation är 

centralt inom den sociokulturella lärandeteorin och Vygotskij (1995) menar att barnet kan 

möta svårigheter då skriftspråket ska introduceras. Detta eftersom skriftspråket är mer 

abstrakt än vad talspråket är och det är just talspråket som barnet använder dagligen. Det kan 

då hända att barnet inte förstår varför hen ska skriva. Vygotskij (1999) poängterar dessutom 

att skriftspråket är mer abstrakt än talspråket i den betydelsen att skriftspråket kan ses som ett 

språk utan samtalspartner. Detta innebär att den som skriftspråket riktar sig till antingen är 

helt frånvarande eller inte har en kontakt med den som skriver. Skriftspråket kan till en början 

därför ses som en monolog vilket kan leda till att eleven inte ser syftet med skriften.  

Säljö (2012) belyser att mediering är ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella 

lärandeteorin och detta innebär att människan använder olika redskap eller verktyg för att 

förstå vår omvärld och för att kunna delta i den. Dessa verktyg består av språkliga och 

materiella redskap men poängterbart är att dessa samverkar. Det finns därmed en allmän term 

för dessa verktyg vilket är kulturella redskap. Språkliga redskap kan exempelvis vara 

bokstäver och siffror som vi använder för att kommunicera medan materiella verktyg kan vara 

papper eller böcker. Ett kulturellt verktyg kan med andra ord vara böcker som i sig är ett 

materiellt redskap men samtidigt innehåller språkliga verktyg i form av bland annat bokstäver. 

Detta blir tydligt i denna studie där böcker, skriftspråk och bilder har en central betydelse och 

dessutom fungerar som ett medierande verktyg för att hjälpa eleverna i sitt lärande. Lindö 

(1986) betonar att Vygotskij och den sociokulturella lärandeteorin ser bilden som ett 

väsentligt utvecklingssteg i processen att möta skriftspråket. I förlängningen är skriftspråket 

ett väsentligt redskap för tanken. Då barnet börjar använda sig av skriftspråket istället för att 
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kommunicera via bilder har barnet börjat knäcka den symboliska koden som består av 

alfabetet.        

3.2 Förankring i styrdokumenten 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2016b) ska bilder vara ett naturligt inslag i undervisningen. I kursplanen för ämnet svenska 

belyser Skolverket flera väsentliga delar som ska genomsyra undervisningen och dessa går 

även att dra paralleller till denna studies syfte och frågeställningar. I läroplanen står det bland 

annat explicit uttryckt att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva” (Skolverket, 2016b, s. 247). Eleverna ska ges möjligheter att utveckla strategier för att 

kunna förstå och tolka skrivna texter och de ska dessutom utveckla strategier för att kunna 

skriva olika texter. Det är viktigt att eleverna förstår sambandet mellan ljud och bokstäver 

samt att eleverna ges möjligheter till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. En 

väsentlig del av skolans undervisning är att eleverna ska arbeta med texter som kombinerar 

ord och bild samt att de själva ska få skapa sådana texter (ibid.). 

Eleverna ska således ges möjligheter att utveckla sin läs- och skrivförmåga och som tidigare 

berörts i inledningen har den reviderade upplagan av läroplanen förtydligat bildanvändningen. 

En av revideringarna är att Skolverket (2016b) har satt kunskapskrav för årskurs 1 i ämnet 

svenska.  I detta kunskapskrav kan det bland annat avläsas att ”med stöd av bilder eller frågor 

kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med 

förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv” (Skolverket, 

2016b, s. 252). Kunskapskraven för årskurs 3 belyser dessutom bildens viktiga funktion då 

Skolverket (2016b) understryker att ”genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven 

förtydliga och förstärka sina budskap” (s.253). Med detta sagt kan alltså bilder bidra till 

elevernas kunskapsutveckling och bilder ska finnas som ett naturligt inslag i skolans 

verksamhet. Detta är en väsentlig del av skolans uppdrag som dessutom betonar att ”eleverna 

ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer 

och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 

text och form ska vara inslag i skolans verksamhet” (Skolverket, 2016b, s. 10).  

3.3 Läs- och skrivinlärning 
Taube (2011) redogör att skrivning och läsning kan liknas med två sidor av samma mynt då 

de båda handlar om en skriven text. I likhet med detta menar Liberg (2007a) att läsning, 

skrivning och samtalande kan interagera för att skapa en gynnsam undervisning. Hon 

synliggör vikten av samtal kring det lästa eller skrivna innehållet samt att läsa och skriva 

tillsammans med andra är det viktigaste stödet som barn kan ges för att utveckla läs- och 

skrivförmågan. Samtal kan användas både före och efter läsning och skrivning. Med hjälp av 

samtal kan eleverna skapa en förförståelse till det som ska läsas eller skrivas och om ett 

samtal genomförs efter att eleverna har läst eller skrivit en text kan förståelsen vidgas. 

Paralleller kan då dessutom dras till elevernas egna erfarenheter och det är i dessa samtal som 

eleverna kan utveckla sin textrörlighet (ibid.). Vidare menar Liberg (2008) att gemensamt 

läsande och skrivande kan bidra till att eleverna utvecklar såväl sitt intresse för läsning och 

skrivning som förståelsestrategier. 
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Liberg (2007a) belyser att grunden för elevernas framtida läs- och skrivvanor ofta läggs innan 

skolstarten vilket även Ivarsson (2008) fann belägg för i sin studie. Ivarsson såg att många 

barn bland annat utvecklade sin läs- och skrivförmåga i hemmiljön på varierande sätt, detta 

främst eftersom barnen visat ett intresse av att utvecklas. Barnen i hennes studie 

experimenterade och utforskade skriftspråket redan innan skolstarten på olika sätt. Detta 

kunde komma till uttryck i form av att barnen ställde frågor till exempelvis föräldrarna kring 

bokstävers form eller hur vissa ord läses men även genom att barnen på egen hand försökte 

läsa ord och texter. Ivarsson såg dessutom att alla barn som deltog i studien utvecklade sin 

läsförmåga under de tre första skolåren men att det fanns tydliga skillnader vad gäller när 

barnen utvecklat sin läsförmåga som mest. Vissa barn utvecklades som mest innan skolstarten 

medan andra elever utvecklades som mest under de första två skolåren då dessa elever inte 

kunde läsa alls vid skolstarten. Westlund (2012) betonar dock att barn som är tidiga läsare inte 

automatiskt kan stava ord. Detta diskuteras ytterligare under rubriken 3.3.3 avkodning.  

Det är flera faktorer som påverkar elevernas läs- och skrivinlärning. För att utveckla elevers 

läs- och skrivförmåga måste eleverna ges möjligheter till att utveckla sin språkliga 

medvetenhet, sin bokstavskunskap, sin avkodningsförmåga och sitt ordförråd. Undervisningen 

måste dessutom väcka motivation och intresse hos eleverna (Lundberg, 2007).  

3.3.1 Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet innebär att eleven uppmärksammar språket vad gäller hur det låter samt 

hur språket byggs upp av ord och meningar. Eleven behöver dels bli fonologisk medveten och 

dels fonemisk medveten. Fonologisk medvetenhet innebär en medvetenhet kring språkets 

ljudmässiga uppbyggnad medan fonemisk medvetenhet innebär att personen i fråga kan rikta 

uppmärksamheten på språkets fonem det vill säga språkets minsta betydelseskiljande delar 

(Lundberg, 2007). I undervisningen måste eleverna med andra ord ges möjligheter att 

utveckla sin kunskap om att ord är uppbyggda av fonem och grafem och att dessa kan 

kombineras och därmed bilda ord. Alatalo (2011) belyser i sin studie att de lärare som känner 

till vikten av fonologisk och fonemisk medvetenhet samt har kunskap kring fonem tycks ha en 

bred kunskap vad gäller grundläggande läs- och skrivkunskaper. Detta kan i förlängningen 

påverka den undervisning som eleverna ges samt deras lärande.  

3.3.2 Bokstavskunskap 

Enligt Westlund (2012) är det många elever som inte är säker på vad alla bokstäver heter eller 

vilka språkljud de representerar när de börjar skolan. Eleverna kan lära sig vad bokstäverna 

heter samt hur de används genom att bland annat sjunga, rimma eller leka, något som skolan 

därför ska erbjuda. Eleverna måste dessutom utveckla sin bokstavskunskap så att de både kan 

skriva bokstäverna samt känna till varje bokstavs visuella särdrag. Vissa bokstäver har 

snarlika utformningar såsom bokstäverna b, d och p. Eleverna måste ges möjligheter att 

upptäcka skillnader kring snarlika bokstäver genom upprepad träning. Detta gäller även 

bokstävernas ljud då vissa bokstäver kan vara snarlika i uttalet (ibid.). Lundberg (2007) 

hävdar att vissa barn har svårt att uppmärksamma fonem vilket gör att det blir svårt för dem 

att knäcka den alfabetiska koden. Detta leder då till att läsningen går långsamt och att 

stavningen blir dålig. Han poängterar dessutom att barn måste få en förståelse för hur skrift 

representerar språket. Barnen måste alltså förstå hur talflödet kan delas upp i bokstäver det 
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vill säga se sambandet mellan grafem och fonem. När barn ser detta samband innebär detta att 

barnet har knäckt läskoden.  

Taube (2011) hävdar dock att det krävs mycket övning av ords stavning även för dem som ser 

sambandet mellan grafem och fonem. Till en början är det vanligt att eleverna utelämnar och 

omkastar vissa bokstäver samt att de kopplar fel bokstav till ett ljud. Något annat som är 

vanligt förekommande i barns tidiga skrivlärande är att barnen kan möta svårigheter som hör 

samman med att talet är sammanhängande på ett annat sätt än vad skrift är. Detta kan leda till 

att barnen får svårt för att förstå var ord börjar och slutar och då skriver ihop alternativt delar 

upp vissa ord i olika delar. Detta brukar kallas för ett segmenteringsproblem och det är med 

andra ord viktigt att barn får hjälp av vuxna med att upptäcka likheter och skillnader mellan 

olika bokstäver och ljud och för att därmed kunna utveckla sin bokstavskunskap så att elevens 

läs- och skrivinlärning underlättas.  

3.3.3 Avkodning 

Bokstavskunskapen gynnar dessutom barnets avkodning. Avkodning innebär att eleven kan 

sätta samman olika bokstäver så att de tillsammans bildar ord som barnet kan läsa 

(Skolverket, 2016a). Detta är en process som blir alltmer automatiserad ju längre eleven 

kommer i sin utveckling och tack vare detta gynnas även elevens läsflyt (ibid.). Westlund 

(2012) betonar även vikten av detta och menar att läsflyt samt säker avkodning gör att eleven 

kan fokusera alltmer på läsförståelsen. Nästa steg i elevernas utveckling hör samman med så 

kallad ortografisk helordsläsning vilket innebär att stavningsmönstret för olika ord bildar en 

inre abstrakt bild hos eleven och läsningen blir då automatiserad (Skolverket, 2016a). Enda 

gången eleven behöver använda avkodningsstrategin är när obekanta ord dyker upp (ibid.). 

Vidare visade Alatalos (2011) forskningsresultat att majoriteten av studiens lärare strävade 

efter att hjälpa eleverna att förstå principerna för avkodning samt att lärarna såg en stor vikt 

kring att läsa mycket.  

Som tidigare berörts menar Taube (2011) att läsning och skrivning kan liknas med två sidor 

av samma mynt, dock är textproduceringen, det vill säga att skriva en text, mer krävande för 

eleven än att läsa en text. Både läsning och skrivning har nämligen en teknisk sida och en 

innehållslig sida. När det handlar om läsning syftar den tekniska sidan till att avkoda texten 

medan den innehållsliga sidan syftar till att förstå textens ord och tankar. Vad gäller skrivning 

syftar den tekniska sidan till att inkoda orden vilket innebär att kunna skriva ner sina ord och 

den innehållsliga sidan syftar till att eleven själv ska komma på ett innehåll till sin text. 

Skrivning innefattar dessutom faktorer som inte har någon motsvarighet till läsprocessen 

vilket är att eleven måste föra över tankar och idéer till en text som består av ord, meningar 

och stycken. Tjernberg (2016) menar att avkodning och inkodning är läsningens och 

skrivningens motsvarigheter och när läsning och skrivning sker parallellt kan processerna 

stödja varandra. Om avkodningen samt inkodningen är korrekt genomförd bidrar det även till 

flyt i läsningen och skrivningen (Liberg, 2008).  

3.3.4 Läsning och ordförråd 

Elevers läsutveckling hör samman med utvecklingen av ordförrådet. Enligt Tjernberg (2016) 

kräver elevernas utveckling upprepad övning för att barnet ska kunna automatisera sin läsning 
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samt utveckla sitt ordförråd. För att främja elevernas ordförrådsutveckling är det viktigt att 

eleverna ges undervisning kring ordkunskap och begreppsförståelse genom alla skolår. Detta 

för att eleverna ska ges möjligheter till att utveckla sin förmåga att förstå olika sorters texter 

(ibid.). 

Läsning och ordförrådsutveckling kan stödjas genom olika former av läsaktiviteter vilka kan 

komma till uttryck både individuellt och gemensamt med andra. En form av läsning är 

elevernas egen läsning och Tjernberg (2016) framhäver att många nybörjarläsare läser både 

ofta och gärna vilket bidrar till ett utökat ordförråd. Detta gäller givetvis inte alla 

nybörjarläsare då vissa barn läser sällan vilket därmed begränsar ordförrådet. En annan form 

av läsning som har flera olika fördelar är den gemensamma läsningen som tar sig uttryck 

genom lärarens högläsning för eleverna. Lundberg (2007) betonar att högläsning är en 

aktivitet som kan stimulera ordförrådsutvecklingen. Högläsning är dessutom fördelaktig att 

använda i undervingen eftersom eleverna bland annat kan få en uppfattning kring hur ord och 

meningar är uppbyggda, hur berättelser brukar vara uppbyggda och dessutom stimuleras 

elevernas intresse för läsning och litteratur. I linje med detta hävdar Jönsson (2007) att 

högläsning i klassen dessutom kan skapa en känsla av gemenskap då alla elever kan delta 

oavsett läsförmåga. I dessa situationer riktas elevernas uppmärksamhet mot textens innehåll 

istället för den egna läsningen och detta kan bidra till att fler elever blir delaktiga i 

läsprocessen. Högläsning bidrar dessutom till att en bok med ett mer komplext innehåll samt 

längre texter kan användas än om eleverna ska läsa individuellt. Detta eftersom elevernas 

frågor kan tas upp direkt i en diskussion. Sammanfattningsvis kan både enskild och 

gemensam läsning i form av högläsning stödja ordförrådsutvecklingen och ett gott ordförråd 

bidrar även i förlängningen till att främja elevernas läsförståelse (Alatalo, 2011).      

3.3.5 Individuella behov och motivation 

Individualisering och motivation i skolsammanhang relaterar till elevers olikheter och skolans 

sätt att anpassa undervisningen, något som benämns både i skolans styrdokument och i 

tidigare forskning. Skolverket (2016b) lyfter vikten av att undervisningen ”ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov” (s. 8). Detta är även något som Alatalo (2011) betonar 

då hon argumenterar för individualisering i samband med lästräning. Hon framhäver att 

lästräningen ska vara varierad och möta individuella behov. Detta eftersom det är flera 

faktorer som samverkar för att utveckla elevens läsflyt och läsförståelse såsom språklig 

medvetenhet, avkodning och ordkunskap. Läraren behöver därför identifiera elevernas styrkor 

och svagheter och utifrån dessa anpassa sin undervisning och möta individuella behov. En 

anpassad undervisning är betydelsefull för alla elever men i synnerhet för de elever som har 

läs- och skrivsvårigheter (Alatalo, 2011). I förhållande till detta betonar Fast (2007) att de 

flesta utvecklas som bäst då de får vidareutveckla redan befintlig kunskap. Vidare synliggör 

Alatalo (2011) att många lärare arbetar utifrån tanken att alla barn är olika och därmed lär sig 

nya saker på olika sätt vilket hör samman med lärarnas progressivistiska tankesätt.  

En undervisning som är anpassad utifrån elevernas förutsättningar och behov kan även stärka 

elevernas motivation vilken kan sägas vara grunden till lärande (Taube, 2011). Taube liknar 

motivation med en drivkraft som får människan att sträva efter att uppnå vissa saker. Om 

eleverna känner sig motiverade till att lära sig nya saker använder de sina mentala resurser för 
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att kunna förstå ett specifikt mål. Detta leder till att eleverna lägger information på minnet, 

fokuserar på uppgiften, koncentrerar sig vid instruktioner samt anstränger sig genom arbetets 

gång även då svårigheter inträffar. En motiverad elev är således en elev som finner ett syfte 

med undervisningen, både vid läs- och skrivaktiviteter (ibid.). I linje med detta poängterar 

Björk och Liberg (1996) vikten av att lärare synliggör skriftens syfte, det vill säga att texten 

har ett budskap som andra människor kan ta del av och läsa. Ett anpassat arbetsätt utifrån den 

enskilda elevens behov kan dessutom förebygga och motverka läs- och skrivsvårigheter och 

detta kan exempelvis göras genom att introducera texter som handlar om elevens intressen 

(Liberg, 2006). Liberg förklarar att eleven då kan finna motivation och lust till att läsa och 

skriva vilket även Alatalo (2011) framhåller. Schmidt (2013) belyser dock vikten av lyhördhet 

vid sådana situationer och poängterar att det måste ske en reflektion kring varför vissa texter 

ska användas eller inte.   

Individualisering medför att undervisning bör grundas på olika metoder och arbetssätt för att 

dels kunna möta elevernas olika behov, dels att kunna stärka elevernas motivation så att de 

därmed kan utvecklas. Liberg (1990) framhåller att lärare måste känna till elevernas 

kunskaper, bakgrund samt tidigare erfarenheter och utifrån dessa anpassa sin undervisning. 

Detta bidrar till att eleverna kan arbeta med olika uppgifter som är anpassade för de olika 

individerna under lektionerna. Tjernberg (2013) förklarar att lärare ser användandet av olika 

metoder och arbetssätt som en nödvändighet i skolans verksamhet. Hon redogör även för 

vikten av att eleverna utmanas i sitt lärande för att främja motivationen. Elevernas motivation 

och kunskapsutveckling kan dessutom stärkas genom att läraren visar en positiv tro på 

elevernas kompetens och utvecklingsmöjligheter. Detta är även något som synliggörs i 

läroplanen som uttrycker att språket, lärandet och identitetsutvecklingen associerar till 

varandra och med hjälp av ”rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 

(Skolverket, 2016b, s. 9).  

3.4 Bilder i läs- och skrivundervisningen 
Bilder har olika funktioner och kan inkluderas i läs- och skrivundervisningen på skiftande sätt 

för att främja elevernas lärande. För att lärare ska kunna stödja eleverna i deras läs- och 

skrivutveckling behövs kunskap kring bilder och hur barn gör när de försöker kommunicera 

verbalt eller via ett visuellt språk. En funktion som bilder har, och som barn ofta drar nytta av, 

handlar om att bilder kan hjälpa barnen att förmedla sina tankar och ord, bilderna har därmed 

en innebörd (Björk & Liberg, 1996). Bilder är med andra ord ett naturligt uttrycksmedel för 

barn och de använder även bildspråket innan de har utvecklat sin läs- och skrivförmåga (Lind 

& Åsén, 1999). Jonsson (2006) förklarar dessutom att elevernas förmåga att uttrycka sig i 

bilder är ett naturligt inslag i början av elevers kunskapsutveckling och i skrivprocessen. En 

annan funktion som bilder har är att hjälpa läsaren med att skapa en uppfattning kring tid och 

rum. En skriven eller talad text kan jämförelsevis endast ge läsaren en beskrivning men aldrig 

direkt avbilda det som nämns i texten (Liberg, 2007b). Liberg (2007a) förklarar även att 

bilder och illustrationer kan göra en text mer levande och därmed underlätta barnets läsning 

och skrivning. Skriven text och bilder kan med andra ord integreras och komplettera varandra. 

Läsningen och skrivningen kan exempelvis stödjas genom ett bra för- och efterarbete vilket 
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kan göras genom aktiviteter såsom bildskapande och samtal. Enligt Björklund (2008) kan 

bilder även stödja barns läsförståelse eftersom bilder kan hjälpa dem att skapa mening och 

förståelse av det lästa innehållet. I förhållande till detta hävdar Jonsson (2006) att bilder har 

funktioner som kan fungera som ett intellektuellt och sinnligt stöd för barns lärande. Jonsson 

framhåller dock att bilder främst används som ett komplementärt och illustrativt medium i 

skrivna texter och att de även kan fungera som ett stöd där eleverna kan uttrycka sina 

intressen och erfarenheter. Även om Jonsson lyfter flera fördelar med bilder betonar hon dock 

att många lärare har bristfälliga kunskaper kring dess didaktiska funktion i undervisningen.  

Bilder har en naturlig plats i undervisningen då det finns bokstavsbilder i de flesta klassrum 

som är tänkta att hjälpa eleverna med att utveckla sin alfabetiska kunskap så att de vet hur 

bokstäverna ser ut och hur de låter. Trots detta är det inte alltid dessa bilder stödjer eleverna. 

Jonsson (2006) belyser att eleverna kan bli förvirrade beroende på hur de tolkar bilden. Ett 

exempel som hon lyfter fram är det som uppstod i Leimars (1974) förstudie. Eleverna fick i 

uppgift att tala om vad de ansåg att några bilder föreställde varav ena bilden föreställde en ros. 

Eleverna svarade inte enbart att bilden föreställde en ros utan de nämnde även att bilden 

föreställde en blomma. Jonsson (2006) menar att detta kan få negativa konsekvenser om 

avsikten med bilden var att eleven skulle lära sig bokstaven R. 

3.4.1 Bilder i böcker 

När bilder och text interagerar i exempelvis böcker eller tidskrifter är det i regel bilden som 

fångar vår uppmärksamhet först. Detta eftersom bilden kan ge närvaro, väcka känslor samt 

skapa stämningar vilket många gånger blir avgörande om vi ska fortsätta läsa texten eller inte. 

Bilderna kan illustrera något som texten förklarar men bilden kan även visa på något som 

texten direkt inte tar upp, vissa saker går helt enkelt inte att förmedla med bara ord (Borgersen 

& Ellingsen, 1994). Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson (2013) menar dock att detta 

kan skapa förvirring hos barn. Barn kan nämligen tro att vuxna, vid högläsning, enbart pratar 

om vad som finns på bilderna. Om antingen texten är mer innehållrik än bilderna eller om 

bilderna är mer detaljerade än texten uppstår ibland bekymmer hos barnet. Problemet blir 

oftast större om det visar sig att bilden är mer innehållsrik än texten och barnet tycker då att 

den vuxna läsaren berättar för lite när den vuxna egentligen läser exakt vad som står i texten. 

Barnet saknar med andra ord ytterligare text och beskrivningar. Jönsson (2007) hävdar 

dessutom att bilder ibland kan låsa fast föreställningar för eleverna eftersom eleverna 

vanligtvis gör tolkningar utifrån det de konkret ser. Detta kan därmed innebära att elevernas 

egen fantasi relaterat till den lästa texten kan begränsas. Trots att missförstånd kan ske menar 

Dahlgren et al. (2013) att detta bidrar till en länk in i textens värld. Barnet kommer så 

småningom förstå att bilder och texter är två sätt att förmedla budskap och att båda två sätten 

har sina för- och nackdelar och att de därför brukar kombineras.  

Bilder i läromedel kan ha olika funktioner, något som både Eriksson (2009) och Lundberg 

(2010) diskuterar. Ibland bidrar bilderna till att väcka elevernas uppmärksamhet medan de 

andra gånger kan påverka eleverna känslomässigt. Bilderna kan dessutom utgöra en kognitiv 

stimulans vilket innebär att bilderna kan stödja inlärningen genom att öka förståelsen eller 

bidra till att lägga det studerade på minnet. Bilder kan även ha en kompensatorisk funktion 

vilket bland annat innebär att elever som har lässvårigheter lättare kan förstå en text om den är 
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illustrerad. Anledningen till varför det läggs in bilder i läromedel är dock oftast främst för att 

försöka förklara, förtydliga eller fördjupa den skrivna texten, bilderna är därmed något som 

eleverna kan ta hjälp av då de exempelvis läser. Lundberg (2010) motiverar detta genom att 

”ordavkodningen får då stöd av bildinformationen genom att illustrationerna ger den kontext, 

med vars hjälp eleverna kan läsa ut nya ord” (s.88). Han hävdar dock också att bilderna kan 

störa elevernas läsprocess. Detta bland annat eftersom barnen inte alltid ser någon mening i att 

kunna läsa texten då de kan urskilja berättelsens handling med hjälp av enbart bilderna. Barn 

som dessutom tar mycket hjälp av bilderna och gissar sig fram istället för att försöka behärska 

den grafiska informationen, riskerar att på sikt få svårigheter. Bilder har dock som tidigare 

berörts stödjande funktioner vilka lärare inte får glömma. Förutom de ovan nämnda exemplen 

kan bilderna dessutom stimulera elevernas fantasi och motivation. Lärare får heller inte 

glömma att alla barn är olika och att bilder i läs- och skrivundervisningen påverkar eleverna 

olika, antingen kan de stödja eller störa elevernas utveckling (Lundberg, 2010). För att bilder i 

läromedel ska komma till uttryck i undervisningen måste de ha ett budskap samt vara gjorda 

på bra sätt. Wærn, Pettersson och Svensson (2004) menar dock att det viktigaste är att 

bilderna blir använda av såväl lärare som elever. I en studie av Grefbäck (2009) svarade dock 

flertalet elever att de inte använde bilderna i böcker när de läser. Det framkom dock att vissa 

elever tittade på bilderna när texten innehöll ord som de inte förstod och Grefbäck hävdar att 

det kan vara så att barnen ibland omedvetet använder bilderna. I förhållande till detta belyser 

Jönsson (2007) i sin studie att olika typer av böcker påverkar eleverna olika. Hon såg att de 

elever som läst kortare texter som innehöll bilder uppmärksammade fler detaljer av bokens 

innehåll jämfört med de elever som läst längre texter utan bilder. 

3.4.2 Elevers bildskapande 

Bilder samt bildskapande processer kan med fördel användas i undervisning för att stödja 

elevers inlärning. Fagerlund och Moqvist (2010) argumenterar för nyttan av att använda olika 

slags bilder under såväl genomgångarna som under den resterande tiden av undervisningen 

och menar att elevernas språkförmåga kan utvecklas genom att integrera skapande aktiviteter i 

undervisningen. Då eleverna skapar bilder och texter kan de tillägna sig språkbehärskning och 

därmed kan de lära sig mer av undervisningen (ibid.). Bildskapande aktiviteter är väsentliga 

för elevernas begrepps- och språkutveckling och gynnar dessutom elevernas minne samt 

bearbetning av nya upplevelser (Lindö, 1986). Enligt Fagerlund och Moqvist (2010) stärks 

minnet både av själva arbetsinsatsen och det inlärda stoffet tack vare bildskapande processer. 

Genom att låta eleverna skapa egna bilder kommer dessutom deras visuella förmåga utvecklas 

samtidigt som deras koncentration stärks. Skapande processer kan ytterligare bidra till att 

hjälpa eleverna med att formulera egna tankar samt sätta ord på känslor. Genom att föra en 

dialog kring en bild ges eleverna möjligheter att reflektera, berätta och förklara sina tankar 

kring bilden. Bilden startar då en språklig tankeprocess och eleverna ges förutsättningar till att 

utveckla sitt språk och sitt ordförråd (ibid.). Det är inte bara konkreta två- eller 

tredimensionella bilder som kan påverka elevernas lärande utan även de inre bilderna som 

eleverna skapar i huvudet (Westlund, 2012). Westlund (2012) beskriver att läsare utvecklar ett 

inre scenario i form av mentala bilder vilka påverkar förståelsen och att detta bildskapande är 

en form av inferenser.   
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Bildskapande kan genomföras både enskilt och i grupp och kan dessutom ha ett lekfullt inslag 

vilket i sin tur är en bidragande faktor för barns lärande. Skolans läroplan synliggör lekens 

betydelse för elevernas kunskapsutveckling och Liberg (2007b) menar att bildskapande kan 

liknas med leken. Såväl lek som bildskapande kan genomföras individuellt och tillsammans 

med andra och enligt Liberg är det viktigt att bildskapande ses som en identitetslek. Detta 

innebär att det är en unik lek där personerna individuellt eller i grupp fantiserar och berättar 

om exempelvis erfarenheter och ambitioner. Jonsson (2006) lyfter i förhållande till detta att 

bilder har olika funktioner i skriftspråkliga sammanhang. Dels har de en språklig funktion 

som innebär att illustrera och komplettera den skrivna texten, dels har de en funktion som 

bidrar till att skapa ett lekfullt inslag i processen. Änggård (2005) menar att konsekvenser kan 

uppstå om elever sitter tillsammans när de arbetar med bildskapande. Det är då vanligt att 

bilderna får ett liknade innehåll och att barnen använder samma material, barnens bilder liknar 

därmed varandra.  

Barn kan förmedla ett innehåll genom sina bilder och att barn ritar kan dessutom ses som ett 

steg mot att de vill börja författa. Det är vanligt att barn ritar för att berätta något, detta kan 

exempelvis handla om saker de har varit med om eller något de hört talas om. Till en början 

finns ett fåtal bokstäver på elevernas teckningar men bokstäverna och bildtexterna ökar 

succesivt i samband med barnens utveckling. Så småningom inser barnen att text och bild kan 

komplettera varandra så att ett budskap kan framföras (Taube, 2011). Att barnet börjar skriva 

istället för att rita bilder kan vara ett tecken på att barnet börjar förstå den symboliska koden 

som består av alfabetet (Lindö, 1986). Lind och Åsén (1999) hävdar att bilder är ett redskap 

som kan användas för att tolka, förstå samt bearbeta tidigare erfarenheter.     

3.4.3 Bildens kommunikativa funktion 

Andersson (2014) belyser i sin studie att text eller berättelser kan kommuniceras genom bilder 

då bilder kan utgöra ett språk för vilken kommunikationen sker. Användning av bilder i 

undervinsingen kan bjuda in eleverna till samtal. Om läraren exempelvis vill få eleverna att 

samtala eller skriva kan bilder fungera som verktyg för att starta en muntlig eller skriftlig 

aktivitet. Bilder ställer oss ofta frågan vad som föreställs och om vi fångas av en bild innebär 

det att vi vill veta mer och sätta in bilden i ett sammanhang. Vi ställer oss då frågor som rör 

vad som kan ha hänt, vad eventuella personer tänkte i bilden och vad som kommer att hända 

(Borgersen & Ellingsen, 1994).  

Liksom skrift kan bilder ses som barns sätt att förmedla sina erfarenheter och upplevelser. 

Bildspråket har en stor kommunikativ funktion vad gäller att beskriva, kommentera, visa eller 

avbilda något. De flesta barn strävar efter att visa sina kunskaper och erfarenheter och barn 

kan då använda bildskapande som ett slags språk där de får beskriva, berätta och 

kommunicera. Vare sig barnet förmedlar sina tankar via skrift eller bild är huvudsaken att 

budskapet når fram (Lind & Åsén, 1999). Änggård (2006) menar att elever kan skapa 

berättelser om sina bilder via samtal med andra. Samtalen stimulerar då barnen till att 

reflektera över sina bilder samt hitta alternativa tolkningar. Eftersom bilder kan tolkas på 

olika sätt kan dessa bildsamtal ta olika form om samtal kring en och samma bild sker vid flera 

tillfällen. Detta kan exempelvis bero på att eleven har glömt berättelsen från det första 

samtalet eller att hen har kommit på en ny berättelse som eleven gillar mer. Bildtolkningen 
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grundar sig på elevens tidigare erfarenheter och därmed går det att dra paralleller till 

perceptionsteorin som belystes tidigare. Perception är en aktiv process där människan gör 

tolkningar utifrån sina sinnesintryck (Evenshaug & Hallen, 2001) och i detta fall använder 

eleverna sin syn. Elevernas bildtolkning kommer att påverkas av bland annat tidigare 

erfarenheter, intressen, behov och känslomässigt tillstånd. Liberg (2003) hävdar att vårt 

meningsskapande grundas på användningen av olika språk och sinnen. Exempel på olika 

språk kan vara talspråk, skriftspråk, och bildspråk och vi använder dessa för att kommunicera 

med varandra för att på så sätt kunna skapa mening. Detta innebär att vi kan använda olika 

sinnen och i meningsskapandet kan bilden med fördel användas. 
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4 Metod 

Syftet med denna studie var att synliggöra och fördjupa kunskapen kring hur bildstöd kan 

användas för att främja den tidiga läs- och skrivinlärningen. För att få svar på studiens 

frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med verksamma lärare. I det följande 

kapitlet motiveras den valda metoden samt studiens genomförande. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer då den information som söktes relaterade till 

personers erfarenheter och uppfattningar. Dalen (2008) hävdar att ”ett överordnat mål för 

kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa 

personers sociala verklighet” (s. 11). Därmed lämpar sig denna metod att användas i denna 

studie. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) poängterar att intervjuer kan bidra till 

djupa svar där forskaren dessutom kan ställa följdfrågor. Med andra ord kan intervjuer bidra 

till en förståelse för de som deltar i studien. Backman et al. (2012) redogör dessutom att 

intervjuer ofta innehåller en blandning av så kallade semistrukturerade och ostrukturerade 

delar, vilket även varit fallet i denna studie. Semistrukturerade intervjuer baseras på 

forskarens förbestämda ämnen samt frågor och under samtalen kan intervjuaren dessutom 

anpassa ordningen av frågorna till intervjusituationerna (Dalen, 2008; Backman et al., 2012). 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer blir svaren ofta långa och fria. Så kallade 

ostrukturerade intervjuer grundas på ett antal tematiska frågor där respondenten uppmuntras 

att utveckla sina tankar. Backman et al. (2012) belyser även att intervjuaren under dessa 

samtal är positiv till att nya frågor kan uppstå och ställer därför följdfrågor till respondentens 

svar och beskrivningar. En fördel med intervjuer är att intervjuaren kan ställa följdfrågor så att 

intervjuerna i förlängningen kan bidra till utförliga svar på studiens frågeställningar. Jag hade 

i förväg konstruerat en intervjuguide innehållande de ämnen och frågor som intervjun skulle 

behandla (se bilaga 2) men under intervjuerna ställde jag dessutom följdfrågor för att få en 

ökad förståelse och mer detaljerade svar. Mina intervjuer innehöll därmed både 

semistrukturerade och ostrukturerade delar.  

4.2 Fenomenografisk forskningsansats 
Denna studie har sin grund inom fenomenografin vilket är ett vetenskapligt förhållningssätt 

vars fokus riktas mot att studera uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). Begreppet 

uppfattning är centralt då syftet med en fenomenografisk analys riktas mot hur människor 

uppfattar fenomen i omvärlden. Forskare som belyser detta förhållningssätt använder ofta 

öppna kvalitativa intervjuer där respondenten delger sin uppfattning av ett visst fenomen. Då 

forskaren har transkriberat intervjuerna följer fyra steg med olika syften i den 

fenomenografiska analysen. Det första steget handlar om att forskaren bekantar sig med den 

insamlade datan för att på så sätt kunna etablera ett helhetsintryck av intervjuerna (Patel & 

Davidson, 2011). För att kunna skapa detta helhetsintryck är det vanligt att forskaren i den 

inledande fasen gör en något ostrukturerad och upprepad genomläsning av de transkriberade 

intervjuerna. Den första analysen innebär att forskaren söker väsentliga yttranden för att 

kunna synliggöra kvalitativa skillnader i respondenternas sätt att behandla innehållet i det 

fenomen som studien undersöker. Genom detta arbete skapar forskaren en helhetsbild av den 

insamlade datan och när forskaren känner förtrogenhet till materialet kan mönster i form av 



17 

 

likheter och skillnader framträda (Alexandersson, 1994). I det andra steget i den 

fenomenografiska analysen uppmärksammar forskaren likheter och skillnader vad gäller 

intervjuernas utsagor (Patel & Davidson, 2011). Detta kan ske genom att intervjuernas 

yttranden kontrasteras mot varandra. Analysarbetet syftar först till att identifiera helheten för 

att sedan belysa de enskilda delarna. Om intervjumaterialet har blivit studerat noggrant 

synliggörs en förhållandevis stabil bild av helheten och dess olika delar. När intervjuernas 

utsagor har analyserats är syftet att förstå hur relationen mellan delen och helheten ser ut. Allt 

som förmedlas i intervjun är sällan relevant för studiens syfte och därmed finns ett selektivt 

inslag i analysarbetet. Yttranden som inte berör det undersökta fenomenet sorteras då bort 

(Alexandersson, 1994). Det tredje steget innebär att forskaren kategoriserar uppfattningarna i 

olika beskrivningskategorier (Patel & Davidson, 2011). Dessa kategorier ska vara relevanta i 

förhållande till det som studien undersöker och de ska dessutom skilja sig från varandra och 

inte överlappas (Alexandersson, 1994). I det fjärde steget är slutligen forskarens uppgift att 

studera den underliggande strukturen i detta kategorisystem. Kategorierna kan då organiseras 

i relation till varandra. Kategorisystemet kallas för undersökningens utfallsrum och beskriver 

uppfattningar kring ett visst fenomen. Detta utgör i förlängningen analysens resultat. Denna 

process är induktiv och innebär att forskaren analyserar materialet till dess att mönster 

framkommer. Fenomenografin syftar inte till att finna teorier kring slutgiltiga lagbundenheter 

eftersom människor kan ändra sina uppfattningar genom exempelvis lärande och utveckling 

(Patel & Davidson, 2011).  

Alexandersson (1994) betonar att fenomenografisk forskning utgår från att människor har 

olika uppfattningar av objekt och företeelser i världen.  Uppfattningarnas olikheter uppstår 

genom att olika människor har olika erfarenheter då de har olika relationer till världen. 

Människorna gör dessutom olika analyser samt inhämtar olika kunskaper kring dessa 

företeelser och objekt. Det är beskrivningar av dessa olikheter som ligger i fenomenografins 

intresse, med andra ord ligger forskningsintresset i att beskriva uppfattningarnas variationer. I 

en fenomenografisk intervju syftar intervjufrågorna inte till att undersöka ifall respondenterna 

kan ge ett rätt/lämpligt svar. Sådana svar finns inte i dessa intervjuer utan här får 

respondenterna utifrån den egna förståelsen avgränsa, definiera och behandla stoffet (ibid.). 

4.3 Urval 
För att få en nyanserad bild av verksamma lärares syn av bilders funktion i läs- och 

skrivundervisningen intervjuades sex personer från fyra olika skolor i två olika kommuner i 

norra Sverige. Kylén (2004) lyfter att en studies urval innebär att den som genomför studien 

bestämmer vilka som ska delta. I denna studie har ett selektivt urval skett vilket innebär att 

forskaren väljer ut studiens deltagare baserat på hens kunskap och uppfattning om vilka som 

lämpar sig att delta (David & Sutton, 2016). En variant av selektivt urval är ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket denna studie baserats på. Detta innebär att forskaren vänder sig till 

personer som hen redan har varit i kontakt med förut, det vill säga personer som redan finns 

tillgängliga för forskaren (Bryman, 2002). Deltagarna i denna studie är personer som jag har 

varit i kontakt med förut främst genom tidigare verksamhetsförlagd utbildning men även 

andra verksamma lärare som jag har varit i kontakt med på andra sätt. Med tanke på 

bekvämlighetsurvalet samt det låga antalet intervjuer bidrar resultatet inte till någon 
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generaliserbar kunskap. Ryen (2004) poängterar dock att traditionellt sett har avsikten med 

kvalitativa intervjuer inte varit att ta fram statistiskt generaliserbar kunskap vilket forskare vill 

frambringa med kvantitativa studier. Detta leder i sin tur till att urvalet inte nödvändigtvis 

behöver vara slumpmässigt. 

Denscombe (2016) redogör att det är viktigt att forskaren vet vilken typ av människor som är 

relevant för studien och som i förlängningen kan bidra med värdefull data till det ämne som 

undersöks. Urvalet till denna studie har därför grundats på olika kriterier. För att deltagarnas 

bidrag av kunskap och reflektioner ska anses relevant och trovärdig intervjuades personer som 

uppnår kriterierna: 

 Respondenten är en verksam lärare i förskoleklassen eller i årskurs 1-3. 

 Respondenten har genomfört en lärarutbildning. 

I tabell 1 nedan följer en kort beskrivning av respondenterna. Lärarna har fått fiktiva namn för 

att säkra deras anonymitet. Viktigt att poängtera är dock att de lärare som har utbildning med 

inriktningen årskurs 1-7 följer eleverna från årskurs 1 till årskurs 3. Detta innebär därmed att 

de har erfarenheter från de tre första skolåren vilket har betydelse för denna studie i det 

avseendet att lärarna under intervjuerna inte enbart diskuterade erfarenheter av den aktuella 

årskursen de arbetar med.  

Tabell 1: Beskrivning av respondenter 

Respondent Arbetserfarenhet Yrke 

Intervju 1- Anna 42 års arbetserfarenhet  Förskollärare, 

arbetar i förskoleklass 

Intervju 2- Klara 23 års arbetserfarenhet 1-7 lärare, 

arbetar i årskurs 3  

Intervju 3- Sara 24 års arbetserfarenhet 1-7 lärare, 

arbetar i årskurs 3 

Intervju 4- Therese 20 års arbetserfarenhet 1-7 lärare, 

arbetar i årskurs 2 

Intervju 5- Lisa 22 års arbetserfarenhet 1-7 lärare, 

arbetar i årskurs 1  

Intervju 6- Karl 19 års arbetserfarenhet 1-7 lärare, 

arbetar i årskurs 3  

 

4.4 Genomförande 
Den första kontakten med studiens deltagare togs via mail där jag presenterade mig själv och 

min studie (se bilaga 1). Lärarna fick information kring studiens syfte, deras rättigheter och 

mina kontaktuppgifter. Lärarna fick dessutom ta del av den intervjuguide (se bilaga 2) som 

intervjun skulle grunda sig på. Kylén (1994) menar att en intervjuguide kan användas som ett 

stöd för både intervjuaren och respondenten. Lärarna fick även själva välja en tid och en plats 

som passade för dem att genomföra intervjun på. Alla intervjuer ägde rum på de skolor där 



19 

 

lärarna arbetade vilket innebar att intervjuerna genomfördes i lokaler där lärarna kände sig 

trygga. Lärarna fick dessutom ta ställning till om de godkände inspelning av intervjuerna, 

vilket alla lärare gjorde. De försäkrades om att den inspelade datan skulle förstöras efter 

transkriberingen och att intervjumaterialet skulle förvaras så att ingen obehörig skulle kunna 

ta del av dem. När det var dags för intervjuerna förklarades ännu en gång studiens syfte, vad 

lärarnas medverkan innebar samt vilka rättigheter de hade. Lärarna fick ännu en gång höra att 

de skulle vara helt anonyma i studien så att de under intervjun både vågade och ville berätta 

deras tankar och erfarenheter. Jag ansåg att det var viktigt att förtydliga detta så att lärarnas 

svar inte skulle bli hämmade. Det var viktigt för mig att lärarna kände sig trygga i sitt 

deltagande så att intervjuerna i förlängningen dessutom kunde bli detaljerade och 

innehållsrika. Intervjuerna följde intervjuguiden och relevanta följdfrågor ställdes dessutom 

för att skapa en större förståelse kring lärarnas svar. Detta har därmed bidragit till studiens 

reliabilitet.  

Jag valde att spela in intervjuerna för att sedan transkribera mitt material så att jag efter 

intervjuerna noggrant kunde analysera deltagarnas svar upprepande gånger. Bryman (2002) 

betonar nyttan av detta då forskare under kvalitativa intervjuer vill uppmärksamma det som 

sägs och beskrivs. Om forskaren väljer att föra anteckningar istället för att spela in intervjun 

riskerar hen att bli distraherad och gå miste om viktig och intressant information. 

Transkribering är en tidskrävande process (Bryman, 2002; David & Sutton, 2016) och detta 

ger konsekvenser för hur många intervjuer som är rimligt att genomföra i en studie (Backman 

et al., 2012). I denna studie ansågs det därför rimligt att genomföra sex stycken intervjuer. 

Under transkriberingen togs upprepningar och utfyllnadsord bort, detta eftersom dessa inte 

har någon relevans för studiens frågeställningar.  

4.5 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra huvudkrav för att bedriva god forskningsetik. Syftet med 

dessa är att belysa normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare så att 

det vid en eventuell konflikt kan ske en god avvägning mellan forskningskravet och 

individsskyddskravet. De fyra huvudkraven är: 

 Informationskravet vilket innebär att forskaren ska informera undersökningens 

deltagare kring studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Deltagarna ska 

dessutom informeras om att de har rätt att avbryta sin medverkan om så önskas samt 

att det insamlade materialet endast kommer att användas i forskningssyfte.  

 Samtyckeskravet vilket betyder att undersökningens deltagare har rätt att bestämma 

över sin medverkan och att forskaren därmed ska inhämta deltagarnas samtycke.  

 Konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifter om alla deltagarna ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska dessutom förvaras så att ingen 

obehörig kan ta del av dem.   

 Nyttjandekravet vilket betonar att uppgifter från enskilda personer endast får 

användas till forskningsändamål.  

Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer kring god forskningsetik har legat som en grund 

för denna studie. Samtliga deltagare fick ta del av de ovan nämnda huvudkraven för god 
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forskningsetik och studien har även tagit hänsyn till deltagarnas anonymitet. Innan 

intervjuerna genomfördes fick deltagarna ta del av studiens syfte samt lämna sitt samtycke till 

deltagande. Deltagarna var väl medvetna om att de fick avbryta deltagandet om så önskades 

samt att den insamlade informationen vid intervjuerna endast skulle användas i 

forskningssyfte. 

4.6 Validitet 
En studie måste förhålla sig till trovärdigheten vilket i forskningssammanhang kallas för 

validitet. Studiens validitet syftar till den matchning som uppstår mellan den insamlade datan 

och verkligheten (David & Sutton, 2016) och att forskaren verkligen mäter det som studien 

avser att mäta (Ejvegård, 2009). Patel och Davidsson (2011) belyser att kvalitativa studier 

ämnar till att exempelvis upptäcka företeelser eller till att beskriva uppfattningar och därmed 

gäller begreppet validitet snarare hela forskningsprocessen. Vad gäller datamaterialets 

validitet i intervjuer synliggör Dalen (2008) att intervjudeltagarnas ord är det som bidrar till 

underlag till studiens analys. Det är därför viktigt att detta material blir så utförligt och 

relevant som möjligt. För att öka intervjuns validitet bör intervjuaren ställa bra frågor samt ge 

respondenten möjligheter att komma med innehållsrika och fylliga uttalanden. Det är viktigt 

att intervjuaren fångar upp respondentens åsikter så att intervjun innehåller rika beskrivningar. 

Dalen (2008) belyser även vikten av att spela in intervjuerna för att öka validiteten. Det 

inspelade materialet bidrar till ett betydelsefullt underlag för den senare bearbetningen, 

tolkningen och analysen. Om forskaren dessutom genomför provintervjuer kan studiens 

validitet stärkas ytterligare. Under dessa provintervjuer testas intervjuguiden samt 

intervjuarens förmåga att hålla intervjun på ett lämpligt sätt. Efter provintervjuerna måste 

forskaren ofta korrigera sin intervjuguide samt reflektera kring hur hen för samtalet (ibid.).  

4.7 Reliabilitet 
Backman et al. (2012) belyser vikten av att datainsamlingen ska ha så hög tillförlitlighet som 

möjligt och detta brukar även kallas för studiens reliabilitet. Om datainsamlingen har en hög 

reliabilitet innebär det att studien skulle få samma data igen vid upprepning av datainsamling, 

detta förutsatt att forskaren inhämtar datan på samma sätt. Patel och Davidsson (2011) hävdar 

dock att det finns skillnader vad gäller detta i kvantitativa och kvalitativa studier. Om 

forskaren utför en studie i form av intervjuer och intervjuar samma person kring samma 

frågor flera gånger men får olika svar, skulle detta i kvantitativ bemärkelse vara ett tecken på 

låg reliabilitet. I en kvalitativ studie behöver fallet inte vara så. Detta eftersom respondenten 

exempelvis kan ha lärt sig något nytt eller ändrat sina åsikter. För en kvalitativ forskare 

behöver inte detta innebära låg reliabilitet utan reliabiliteten bör istället betraktas mot 

bakgrund av den unika situation som föreligger undersökningstillfället. Om en specifik fråga 

lyckas fånga det unika i situationerna och därmed bidra till olika svar så är detta viktigare än 

att det blir samma svar vid alla tillfällen enligt de kvalitativa forskarna. Patel och Davidsson 

(2011) betonar att på grund detta ligger reliabilitets- och validitetsbegreppet nära varandra i 

kvalitativa studier. Stukát (2005) förklarar att reliabilitetsbegreppet handlar om hur bra 

mätinstrumentet är på att mäta det som avses mätas i studien. För att kontrollera studiens 

reliabilitet kan forskaren använda strategin att upprepa mätning. I denna studie kan detta 
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jämföras med att alla respondenter har fått besvara samma basfrågor under intervjuerna (se 

bilaga 2).  
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5 Resultat 
I följande avsnitt presenteras den insamlade empirin som framtagits med hjälp av sex 

kvalitativa intervjuer av verksamma lärare. Som tidigare nämnts bidrar denna studie inte till 

någon generaliserbar kunskap utan resultatet visar sex lärares erfarenheter kring användandet 

av bildstöd samt deras personliga åsikter kring dess funktion i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen. Den första delen av resultatet besvarar den första frågeställningen av denna 

studie vilken syftar till att skapa en förståelse kring hur lärarna anser att bilder kan 

stödja/hindra den tidiga läs- och skrivinlärningen. Den andra delen besvarar därefter studiens 

andra frågeställning där lärarnas användning av bildstöd i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen presenteras. Slutligen framförs en resultatsammanfattning.   

5.1 Lärarnas uppfattningar kring bildstöd 
Resultatet av lärarnas uppfattningar kring bildstödets funktioner delas i det följande in i två 

underrubriker. Detta för att tydligt synliggöra både bildens stödjande och hindrande 

funktioner i den tidiga läs- och skrivinlärningen enligt studiens deltagare.   

5.1.1 Bildens stödjande funktioner 

Under intervjuerna nämnde lärarna flera olika fördelar med att använda bilder i den tidiga läs- 

och skrivundervisningen och att bildanvändandet kan komma till uttryck på ett flertal 

varierande sätt. Samtliga lärare menar att bilder i till exempel en bok gynnar elevernas 

läsförståelse. Bilderna kan komplettera texten så att en bredare förståelse skapas hos eleverna. 

Sara anser att en stor fördel med bilden är att den kan ge en extra dimension till texten och 

detta är särskilt viktigt eftersom vissa elever förstår en text bättre genom att titta på bilden än 

att läsa i texten. Hon anser dessutom att bilden har en betydelsefull faktor vad gäller att bidra 

med lust och glädje. 

Men dom ger ju som en till dimension till texten, alltså man kan ju få detaljer ur bilden som 

inte står i texten och tvärtom. Så dom kompletterar ju varandra. Och sen blir det ju som mer 

lustfyllt för eleverna att utgå från en bild eller att lyssna på en text och göra en bild. (Sara) 

Detta är även något som Klara är enig med Sara om och hon menar att bilder fungerar som ett 

stöd till undervisningen och att eleverna stödjs mer i sin inlärning om det finns med både bild 

och text eftersom dessa kompletterar varandra. Bilden kan förstärka det läraren exempelvis 

läser och på så sätt kan även själva läsupplevelsen främjas. Lisa menar i linje med detta, att 

tack vare bilderna kan eleverna hitta ledtrådar och på så sätt komma djupare in i texten. 

Bilderna lyfter därmed texten enligt henne. Vidare förklarar Anna hur bilderna kan stödja 

elevernas förståelse samt att det finns olika språk, vilket även Lisa och Klara betonar. 

Men om jag tänker högläsning, där är ju bilden ett sätt att förstärka läsförståelsen, att barnen 

får hjälp att förstå texten. För en del barn har ju, alla barn har ju inte samma hörförståelse eller 

läsförståelse och det kan ju vara så att man läser en text men man vet inte vad man har läst. Så 

att den ger ju ett stöd. Och sen brukar jag också prata med barnen om att det finns ju, vi har ju 

olika språk, man kan läsa bilder och man kan läsa kroppsspråk och man kan läsa text. (Anna) 

Karl anser precis som de andra lärarna att bilderna gynnar elevernas läsförståelse men han 

poängterar även vidare att bilderna är särskilt viktiga att använda i arbetet med nyanlända 
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elever som ofta saknar många ord. Med hjälp av bilderna kan eleverna därmed få hjälp med 

förståelsen och i ordförrådsutvecklingen.  

Anna, Klara, Therese och Lisa belyser även att bilder kan främja elevernas 

avkodningsförmåga. Om eleven har svårt för att avkoda ett ord kan eleven ibland finna dessa 

ord i bilden och därmed får eleven en ledtråd kring vilket ordet är. Therese lyfter att eleverna 

behöver skapa ordbilder och för att klara av detta kan eleverna ibland vara i behov av 

konkreta bilder.  

Oberoende var i utvecklingen eleverna befinner sig kan eleverna ha nytta av bildstöd enligt 

lärarna i studien. 

Alltså jag tycker att det inspirerar ju alla medan en del kan ju behöva bilden för att 

komplettera, för att förstå texten mer. Men jag tycker att alla blir inspirerade av bilder sådär. 

(Sara) 

Anna, Klara, Therese och Lisa menar att framförallt de elever som inte har kommit så långt i 

sin läs- och skrivutveckling gynnas av bildstöd. 

Jag tänker nog främst att bilden, att bildstödet är ju viktigare för dom barn som inte har 

kommit lika långt i sin läs- och skrivutveckling. (Anna) 

Klara menar att det kan betyda mycket för en elev, som inte har kommit så långt i sin 

utveckling, att enbart titta på bilderna och lyssna på berättelsen. Anna belyser också detta och 

poängterar vikten av att eleven får känna sig som en läsare och detta inkluderar även de 

lärandetillfällen då läraren har täckt över texten för att få eleverna att fokusera enbart på 

bilderna. Vid dessa tillfällen läser barnen bilderna vilket även det kan få dem att känna sig 

som en läsare. Några av lärarna anser att de barn som har kommit lite längre i sin utveckling 

inte är lika beroende av bilderna då de läser eftersom de har automatiserat sin läsning. 

Majoriteten av lärarna tycker dessutom i förhållande till detta att många elever som inte har 

knäckt läskoden använder bilderna som en strategi för att avkoda den skrivna texten samt till 

att förstå textens innehåll. Alla lärare i studien anser att detta är en bra strategi att använda 

men Lisa har även erfarenhet av att eleverna inte alltid använder bilderna.  

… nu har ju jag ettorna och det jag märker är att dom använder inte riktigt bilderna när dom 

läser. (Lisa)  

Lisa anser att läraren måste lära eleverna att ta hjälp av bilderna eftersom dessa kan hjälpa 

eleverna med det som eleverna finner svårt. Detta eftersom text och bild ofta kompletterar 

varandra vilket kan underlätta elevernas inlärningsprocess. För att arbeta med detta har Lisa 

bland annat ställt en fråga till läsläxan där svaret inte stod i texten utan svaret fanns i bilden 

och hon såg då att många elever inte hittade svaret. Hon anser även att ett bra arbetssätt för att 

öva på detta är att genomföra text- och bildsamtal med eleverna där de får leta detaljer i texten 

och i bilden. Klara poängterar dock att bilderna ibland vilseleder eleverna vid avkodningen. 

Om det är så att eleven inte klarar att läsa ut ett ord och därför tittar på bilden och sedan 

chansar att ordet är något som hen ser på bilden, blir det inte alltid det ord som står i texten 

som eleven chansar på och läser. Vidare menar Therese att bildstödet gynnar alla elever vare 

sig de har kommit långt eller mindre långt i sin utveckling men hon betonar även att det är 
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viktigt att läraren hittar bilder som fångar elevernas intressen. Hon lyfter att vissa elever 

tycker det är jobbigt att skriva men att om dessa elever ges en bild som intresserar dem kan 

motivationen och fantasin öka hos eleverna. 

Sammantaget menar samtliga lärare i studien att bilder kan motivera, inspirera och väcka 

fantasin hos eleverna och lärarna hävdar att de ofta gör arbeten som kombinerar bild och text. 

Genom att eleverna ges en bild kan deras fantasi och vilja till att skriva främjas. Sara menar 

då att bilden fungerar som en form av skrivhjälp där eleverna ges ledtrådar till vad de kan 

skriva om. I linje med detta hävdar Lisa att eleverna ganska fort kommer igång med 

skrivningen vid sådana uppgifter. Klara hävdar dock att hennes erfarenheter av detta är att de 

barn som har kommit lite längre i sin utveckling inte är lika beroende av att få en bild som har 

syftet att inspirera dem till att börja skriva. Hon menar istället att dessa elever har lättare att 

komma igång med en skrivuppgift. Anna belyser dessutom att bilder även kan hjälpa läraren 

då hen ska hjälpa en elev att komma igång med att skapa en text. Ett samtal kring en bild kan 

enligt Therese väcka fantasin och skrivlusten hos en elev. Vidare menar Klara att en 

kombination av text och bild gynnar elevernas minne. Om eleverna har läst en text och sedan 

hittar samma information i bilden kan eleverna påminnas om textens information. Detta är 

enligt Klara särskilt vanligt vid faktatexter. Sara menar i linje med detta, att eleverna 

dessutom minns själva inlärningsprocessen och inlärningsstoffet bättre om eleverna fått skapa 

något på egen hand. Poängterbart är att de bilder som används i skrivprocessen inte behöver 

vara färdiga bilder utan Therese belyser även vikten av att eleverna ges möjligheter att 

förstärka sin egen text med att rita en egen bild. Detta är något som samtliga lärare i studien 

värdesätter. Något annat som flertalet lärare belyser som en fördel i undervisningen är då 

läraren vid genomgångar kompletterar det hen säger med bilder via exempelvis en projektor. 

Så att det blir ju mycket att dom får ta in flera sinnen, dom både ser och dom hör vad jag 

säger. (Lisa) 

Lärarna i denna studie menar att tack vare inkludering av olika sinnen kan elevernas 

koncentration och förståelse främjas.  

5.1.2 Bildens hindrande funktioner 

Samtliga lärare i denna studie var som tidigare nämnts positiva till användning av bildstöd 

och därför fann många av lärarna det svårt att hitta nackdelar kring detta. Resultatet visade 

dock att de ändå fann några avseenden där bilder kan hindra, begränsa eller störa eleverna i 

deras inlärningsprocess. Klara, Sara, Therese och Lisa menar att elever ibland kan fastna på 

bilderna när de ska läsa, med andra ord att de fokuserar mer på bilderna än på själva texten. 

Klara menar att eleverna inte alltid anser att de behöver kunna läsa då dessa barn under 

lässtunden enbart sitter och tittar på bilderna och ändå förstår handlingen. Hon menar dock att 

detta är en viktig läsupplevelse och att det är ett förstadium till att lära sig läsa. 

Så att då kan jag väl känna att ibland kanske man kan tycka, ha lite is i magen, och tycka att 

det är helt okej att dom gör det tills dom liksom kommer igång att läsa. För vissa barn behöver 

man ju som sitta med, alltså dom kan inte ens läsa, då får man ju vara glad att dom kan titta på 

bilderna. (Klara) 
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Klara hävdar dessutom att det inte nödvändigtvis behöver vara ett hinder att eleverna fastnar 

på vissa bilder vilket även Sara är enig med Klara om. Sara understrycker att detta oftast i 

slutändan är något positivt och framhåller dessutom att läraren vid sådana situationer får 

hjälpa eleverna med att fokusera på texten istället, detta genom att exempelvis hålla för 

bilderna. I förhållande till detta menar Therese att detta är en del av elevernas utveckling.  

Det är väl ibland att dom, dom kan ju fastna i bilderna och att dom kanske inte läser texten för 

att dom tittar på bilderna och att dom slarvläser för att dom ska titta, dom tänker att dom 

förstår ändå. Men då kanske barnet är liksom där i sin utveckling också. (Therese)   

Vidare betonar Lisa att om eleverna tittar på bilderna istället för att läsa och därmed tappar 

texten kan detta innebära att det blir elevernas läsmetod. Hon poängterar dessutom att hon har 

observerat en negativ trend bland eleverna vad gäller när elever lämnar bilderböcker för att gå 

vidare till att läsa kapitelböcker. Hon menar att eleverna ser övergången till kapitelböckerna 

som en form av status och hon anser själv att barnen ibland lämnar bilderböckerna för tidigt. 

Hon anser att mer tid kan läggas på bilderböckerna eftersom dess bilder stärker elevernas 

lärande. 

Flera av lärarna beskriver dessutom det problem som kan uppstå om eleverna ges en färdig 

bild i syfte att fungera som en inspirationskälla till den text eleverna ska skriva. Therese 

menar att läraren då styr eleverna och att de då kan känna sig låsta vilket kan hämma deras 

fantasi och motivation till att skriva, något som även Klara lyfter. 

Det är inte alla som gillar att bli styrd, att de blir som styrd, att det ska handla just om den där, 

och då kanske det känns jättetråkigt och man får inte alls nå fantasier. Kanske vill skriva om 

nåt helt annat. (Klara) 

I linje med detta hävdar Lisa att om bilden föreställer något som eleven inte är intresserad av 

kan hen känna sig begränsad och hon menar då att det ibland är bättre att eleverna själva får 

välja en bild att skriva till. Vidare förklarar Lisa och Therese att de vid sådana situationer låter 

eleverna välja en ny bild alternativt låter dem skriva om något som känns aktuellt eller 

intressant för dem. Therese ger ett exempel att eleven kanske hellre vill skriva om den 

semester hen nyss varit på och att hon då tillåter eleven att göra det. Detta för att eleven inte 

ska tappa lusten till att skriva. Therese hävdar dessutom att bilder i exempelvis böcker kan 

göra så att elevernas egen fantasi hämmas så att de inte kan skapa en egen inre bild. Vid 

högläsning gör hon därför ibland ett aktivt val och undviker att visa bilderna för eleverna så 

att de därmed ges möjlighet att måla upp sina egna inre bilder. Vidare förklarar Anna att 

böcker som finns i flera utgåvor kan förvirra barnet och dess fantasi då böckerna skiljer sig åt. 

Men man kan ju stöta på det någon gång i dom här klassiska sagorna som det finns så väldigt 

många utgåvor av, Rödluvan och vargen och sådär, då kan man ha läst en bok och så i nästa 

bok så ser det ut på ett helt annat sätt. Att det kan krocka. (Anna)  

Även arbeten där eleverna själva ska skapa bilder medför vissa problem. Anna poängterar att 

lärare inte får glömma de barn som inte tycker om att rita eller skapa på egen hand. Dessa 

barn har många gånger höga krav på sig själv och kan ha känslor av att de inte klarar av att 

rita på egen hand och då kan deras arbeten påverkas i negativ riktning. Anna framhåller att 

läraren vid sådana situationer måste hjälpa eleven med att komma igång med bilden. I relation 
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till detta menar Lisa dessutom att lärare ställer höga krav på eleverna. Enligt henne kan många 

lärare tänka att alla eleverna tycker om bildskapande processer men hon betonar att fallet 

förmodligen inte alltid är så. Hon ser dock ofta att de elever som har skrivsvårigheter även har 

svårt för att rita en bild. Hon menar att båda processerna, skrivandet och bildskapandet, då blir 

väldigt ansträngande moment för dessa elever och att hon ibland ser att eleverna då blir 

missnöjda med exempelvis bilden.  

… och då blir det liksom att hela arbetet faller. (Lisa) 

Lisa menar att pedagogen då bör fundera över undervisningen och hur läraren kan stödja 

eleven i arbeten där en egen text och bild ska produceras. Hon antyder att en sådan elev 

eventuellt skulle bli hjälpt av att få en färdig bild så att eleven endast behöver fokusera på ett 

moment, att skriva en text.  

Vidare antyder Klara, Lisa och Karl att då läraren visar bilder i böcker för alla elever tas 

mycket tid från själva läsningen och därmed kan läsningen bli avbruten vilket kan störa 

eleverna. Klara poängterar att mycket tid går till att fokusera på bilderna istället för på själva 

texten framförallt vid läsning av bilderböcker som inte innehåller så mycket text. Hon menar 

dessutom att det är enklare att genomföra en undervisning där läraren sitter tillsammans med 

eleverna i ring på golvet och läser samt visar bokens bilder om elevgruppen inte är alltför stor. 

Om det är en mindre elevgrupp kan eleverna enklare se bilderna som visas. Lisa hävdar 

dessutom att elevernas koncentration kan störas och att läsningen kan avbrytas om läraren går 

runt i klassrummet och visar bokens bilder.  

… det tar fokus om jag ska stoppa efter en sida och gå runt och visa 20 barn bilden. (Lisa) 

Hon menar dessutom att då läraren läser en sida och sedan avbryter för att visa bilden kan 

läraren tappa eleverna till den fortsatta läsningen, det vill säga att eleverna kan tappa 

koncentration, och ibland kan eleverna även glömma det som har lästs. Hon belyser dessutom 

att det var mer vanligt förut att läraren arbetade på det sättet medan lärare idag kan ta hjälp av 

exempelvis en projektor så att eleverna får både texten och bilden samtidigt.  

Och så var det inte förut utan då satt man antingen i ring, jag läste färdigt sidan och så visade 

man bilden och då kanske man redan där tappade dom till fortsättningen som kom eller att 

dom hade tappat det jag hade läst, nu får dom som både och samtidigt. (Lisa) 

I linje med detta poängterar Karl att själva läsupplevelsen kan störas vid sådana tillfällen och 

att många elever hävdar att de till exempel inte hinner se bilden då. 

Majoriteten av lärarna påstår att bilderna på bokstavsplanscherna kan förvirra eleverna. Karl 

menar att det finns bra och dåliga bokstavsplanscher och att bilderna på vissa uppsättningar är 

otydliga vilket kan göra det svårt för eleverna. Anna, Klara, Therese och Karl menar att 

bokstaven X kan förvirra eleverna när de tittar på bilden. De menar att det inte är så många 

elever som vet vad en xylofon är. Anna menar dessutom att vissa fonem är svåra att fånga och 

att elevens dialekt kan förvirra eleven då hen använder bokstavsplanscherna. 

Sen är ju H-ljudet, det är ju jättesvårt att fånga, det är ju som bara som en kraftig utandning. 

Och U- jamen det är en uv, jag menar hur många vet vad en uv är? U-u-u-u-uggla, i Kalix 

säger de ju ÖGGLA. (Anna) 
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Ytterligare hävdar Lisa att bokstavsplanscherna är väldigt dekorativa men att de är placerade 

högt uppe på väggen och även för långt bort från barnen. Hon skulle hellre se att eleverna fick 

en remsa med dessa bokstavsbilder i miniatyrformat på sin bänk. Hon menar att om eleverna 

hade dessa skulle de förmodligen använda bilderna oftare. När bokstavsbilderna är placerade 

långt ifrån eleverna samt högt upp på väggen krävs det, enligt henne, mycket för eleverna att 

lyfta på huvudet och finna en specifik bokstav bland alla andra bokstäver. Detta är även något 

som Klara är enig med Lisa om. 

5.2 Lärarnas användning av bildstöd 
Nedan följer en presentation som avser att besvara studiens andra frågeställning gällande hur 

lärarna beskriver att deras användning av bildstöd kommer till uttryck i undervisningen. 

Lärarna beskrev liknande arbetssätt under intervjuerna vilka presenteras i de följande 

underrubrikerna. Dessa arbetssätt kan inkludera både stödjande och hindrande faktorer som 

påverkar den tidiga läs- och skrivundervisningen och därmed även elevernas 

inlärningsprocess.   

5.2.1 Olika typer av bilder 

Samtliga lärare i denna studie använder en mängd olika typer av bilder i sin läs- och 

skrivundervisning. Alla lärarna poängterar vikten av att använda elevernas egna bilder i 

undervisningen men de använder även andra bilder såsom fotografier och bilder i böcker.  

Ja men det kan vara fotografier, urklipp ur tidningar och det kan ju vara från webben och från 

bilder dom har gjort och bilder jag gör, dom tycker ju om när jag ritar, ”fröken kan inte du 

rita?”, en myskoxe fick jag göra idag. (Sara) 

Flera av lärarna hävdar dessutom att de använder digitala bilder i undervisningen och Lisa 

menar att bilder idag är väldigt lättillgängliga tack vare digitala verktyg. Hon förklarar hur 

hon brukar hjälpa eleverna att hitta bilder som de själva efterfrågar för att ge dem hjälp eller 

inspiration till ett visst arbete. Även Karl poängterar att han brukar använda digitala bilder i 

sin undervisning antingen genom att han själv kopplar upp en bild på klassrummets 

smartboard eller att eleverna använder skolans Ipads och tar kort på något som de ska fortsätta 

arbeta med. Andra sätt som flertalet lärare använder då de ska visa eleverna bilder är att 

använda program såsom Powerpoint och Keynote. Dessa presentationer kan antingen stödja 

det lärarna förklarar under genomgångar eller ha en väsentlig del i elevernas arbetsuppgifter. 

Karl, Sara och Therese betonar även att bilder kan innefatta tredimensionella ting såsom att de 

skapar egna landskap och jobbar med lera eller andra material. En ytterligare form av bilder 

som både Therese och Lisa använder i undervisningen är sekvensbilder vilka Lisa antyder att 

många elever finner som svåra.    

… men också dom här bildsekvenserna, som faktiskt barn tycker är jättesvåra om dom är mer 

än tre stycken, att lägga i ordning och skriva till. Och speciellt barn med läs- och 

skrivsvårigheter, och inte bara de, men som har svårt i skolan, dom tycker dom här 

sekvensbilderna är svåra. (Lisa) 

Sist men inte minst betonar samtliga lärare de inre bilderna som eleverna skapar i läs- och 

skrivundervisningen. Lärarna menar att de brukar samtala med eleverna kring bilderna så att 

deras fantasi och egna inre bilder målas upp. Vid vanlig högläsning ges eleverna möjlighet att 
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måla upp sin egen inre bild kring den text de läser men Karl hävdar dock att inte alla elever 

klarar av att skapa denna inre bild. Han är dock övertygad om att det går att träna upp denna 

förmåga men att det många gånger kan vara bra att dessa elever har en konkret bild framför 

sig som ett stöd. 

5.2.2 Högläsning 

Samtliga lärare brukar oftast visa bilderna i böckerna vid högläsning men de menar även att 

de ibland kan undvika att visa bilderna av olika anledningar. Något som dock tydligt framgick 

i denna studie var att majoriteten av lärarna brukar scanna in bilderna från böcker så att de kan 

visa bilderna på storbild genom exempelvis en projektor eller en smartboard.  

Ja om vi läser böcker som har bilder då brukar vi scanna in dom så att dom ser dom. (Sara) 

Karl betonar att om läraren har tid till att scanna in bilderna så bör hen göra det. Om läraren 

inte har tid till detta kan hen använda en dokumentkamera vid högläsningen då eleverna ges 

möjlighet att se både bilden och texten vid högläsningen utan att tid från lärarens planering 

går till att scanna böckerna. Klara har erfarenhet av att använda sådana från en tidigare skola 

hon har jobbat på och hon ser dem som ett bra verktyg att använda i skolan. Hon belyser även 

hur betydelsefulla klassuppsättningar av böcker är. Eleverna får då tillgång till ett eget 

exemplar av boken och därmed kan de följa med i texten samt titta och upptäcka saker från 

bilderna. Hon brukar dessutom använda dessa böcker på olika sätt och menar att alla elever 

kan delta och vara aktiva i läsningen samt i de samtal som boken kan väcka även om inte alla 

elever väljer att uttrycka sina egna tankar. Dessa elever kan fortfarande följa klasskamraternas 

resonemang genom att följa samtalet och relatera till det i sitt exemplar av boken. 

Så ibland läser jag högt och dom följer med, ibland läser dom högt och så följer dom andra 

med och då kan man ju stanna upp vid en bild och prata om den och alla, även om man inte 

säger något, så kan ju alla va med. (Klara)        

Att bilderna kan bidra till samtal i klassen är något som flera lärare uttrycker. Ibland brukar de 

endast visa bilderna men ibland brukar lärarna även stanna vid bilderna och samtala med 

eleverna kring dem. Några av lärarna anser att samtal med fördel kan bedrivas både före och 

efter läsingen tillsammans med eleverna.  

… men ibland så stannar jag ju upp och pratar om bilderna när jag har läst eller ibland kanske 

före jag läser. (Therese) 

Det är som tidigare nämnts inte alltid lärarna visar bilderna i böckerna. Klara och Sara menar 

att de ibland inte visar bilderna för att eleverna ska kunna ges möjlighet till att skapa egna inre 

bilder.  

Men om vi läser vanlig högläsning så skapar dom ju mer inre bilder. Och ibland så brukar 

dom få, när vi har haft läxa och sådär, när vi har läsgrupper, då kanske dom har haft i uppgift 

att tänka vad dom, med olika sinnen, vad dom känner för lukter och vad dom ser och vad dom 

hör och vad dom, ja, känner, och så att dom ritar en bild utifrån det. (Sara)  

Sara poängterar dessutom att hon brukar prata med eleverna om de bilder som finns i 

böckerna på så sätt att de är illustratörens tolkning och att elevernas egen bild och tolkning av 

berättelsen är minst lika rätt. Vidare hävdar Therese att det inte alltid är ro i klassen eller finns 
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tid för att visa bilderna och att hon då undviker att visa dem. Hon menar att det då är bättre att 

enbart fortsätta läsa vidare så att eleverna får en förståelse för texten. Hon undviker även 

bilderna ibland för att ge eleverna en skön läsupplevelse. Lisa antyder dessutom att hon inte 

brukar prata om bilderna med eleverna då hon visar bilderna på storbild. Hon menar att 

eleverna har god tid till att reflektera över bilderna under tiden hon läser texten och att vidare 

samtal inte alltid är nödvändigt eftersom det hon läser tydligt kompletteras med bilden som 

samtidigt visas.  

Högläsningen kan dessutom följas av fortsatt elevarbete vilket bland annat Klara antyder. 

Exempel på fortsatt arbete kan vara att eleverna ska rita en bild till något de har läst från ett 

visst kapitel eller att eleverna ges uppgifter där de ska ordna bilder som föreställer vissa 

händelser från boken i kronologisk ordning. Något annat som Klara belyser är vikten av att 

anpassa undervisningen till elevgruppen.  

Vissa grupper tycker jättemycket om att höra högläsning, och läsa själv, och vissa tycker inte 

alls lika mycket om det. Då får man anpassa eller man får lära dom att lyssna eller. (Klara) 

Lärarna i denna studie lyfter i förhållande till detta vikten av varierande arbetssätt. Detta leder 

i förlängningen till att alla elever gynnas i sin kunskapsutveckling.   

5.2.3 Bildpromenad 

Alla lärare i denna studie hävdar att de brukar genomföra så kallade bildpromenader där 

läraren samtalar tillsammans med eleverna kring bilder och dessa bildpromenader kan 

användas både till läs- och skrivundervisningen. Vad gäller läsundervisningen menar flertalet 

av lärarna att de brukar låta eleverna fokusera enbart på bilderna och inte på texten till en 

början. Läraren kan då exempelvis ha täckt över texten så att barnen får skapa en egen 

berättelse tillsammans utifrån bilderna. Barnen får titta på såväl framsidan som bokens 

resterande bilder och läraren kan då ställa frågor såsom: 

- Vad tror ni att boken heter? 

- Vad tror ni att boken kommer att handla om? 

- Vad tror ni står i texten när du ser den här bilden? 

- Vad tror ni kommer att hända i nästa kapitel om första bilden ser ut såhär? 

- Vad tror ni att personerna på bilden gör? 

- Vad tror ni att personerna på bilden känner? 

Utöver dessa frågor kan eleverna sedan ta del av bokens titel, författare och illustratör. Genom 

detta samtal gynnas elevernas läsförståelse och dessutom kan nyfikenhet och fantasi väckas 

hos eleverna. Sara betonar att hon tycker om denna form av arbetssätt. 

Det är roligt, man kan ju visa bilden och så får dom berätta vad dom tror att det står i texten på 

den sidan utifrån bilden. Så då kan man göra så först med hela boken och så sen kan man ju 

läsa den. (Sara) 

Anna menar att hon noggrant brukar gå genom texten vad gäller ord och innehåll med 

eleverna efter bildpromenaden och eleverna får då följa med i texten med deras finger och 

ibland körläser de boken tillsammans. Eftersom hon arbetar med elever i förskoleklass 

försöker hon även göra dem medvetna om mellanrummen mellan orden. Hon medvetandegör 
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även eleverna på att när de skriver på dator använder de mellanslagstangenten mellan orden 

och att när de skriver för hand kan de använda strategin att lägga ett finger efter ett ord för att 

därmed skapa ett mellanrum till nästa ord. Detta arbete är viktigt enligt henne eftersom det 

talade språket inte innehåller dessa mellanrum utan är ett enda flöde vilket ofta leder till att 

eleverna skriver ihop ord när de börjar skriva. Även Sara hävdar att hon brukar låta eleverna 

fokusera på vissa detaljer i texten såsom bokstäver, punkt och frågetecken. Anna belyser 

dessutom vikten av att eleverna får känna sig som läsare vilket de kan få en känsla av efter 

aktiviteter såsom att läsa bilder eller att körläsa tillsammans med klasskamraterna. Utöver 

detta menar Therese att elevernas ordförråd kan stärkas då eleverna tar hjälp av bilden då de 

möter ord som de inte förstår. 

Therese och Karl brukar även fortsätta klassens gemensamma bildpromenad med individuella 

skrivuppgifter. Eleverna får då först samtala om en viss bild och de ger varandra förslag på 

vad de kan skriva om relaterat till bilden. Karl brukar dessutom, efter en gemensam 

bildanalys, låta eleverna skriva egna bildanalyser. De har då förkunskaper kring vad de ska 

tänka på vid en bildanalys tack vare klassens gemensamma uppgift och sedan får de välja en 

egen bild att skriva till. Han förklarar att resultatet på en sådan uppgift blir otroligt bra även 

om detta genomförs med elever redan i årskurs 1. 

… det blir fantastiskt bra, man kan inte föreställa sig att dom klarar sådana saker redan i 

årskurs 1 men det kan dom. (Karl) 

Vidare belyser Sara en bok hon brukar ta inspiration från till sin undervisning som bland 

annat behandlar bildpromenader. Denna bok heter Kiwimetoden: medveten undervisning – 

medvetet lärande och är skriven av Ann-Marie Körling (2006) och i denna skriver författaren 

om fördelarna med bildpromenader. Körling (2006) menar att bildpromenader bland annat 

skapar ord till boken, den väcker elevernas förförståelse och den skapar nyfikenhet och 

gemenskap. Ytterligare utvecklar bildpromenaden elevernas ordförråd och eleverna blir även 

medvetna om fler ord än vad de kan läsa i texten. Sara poängterar att hon är enig med Körling 

om dessa stödjande faktorer som skapas genom bildpromenader. 

5.2.4 Bokstavsbilder 

Bokstavsbilder kan fördjupa elevernas bokstavskunskap menar lärarna men flertalet av dem 

antyder dock att de inte brukar arbeta systematiskt med dessa. Flertalet av lärarna i studien 

brukar ändå använda dessa genom att hänvisa eleverna till att titta på bilderna om de söker en 

viss bokstav. Eleverna kan då exempelvis ta hjälp av själva bilden för att finna en viss bokstav 

och de kan även få hjälp med hur bokstäverna ser ut. Sara menar att bokstävernas 

skrivriktning synliggörs genom bokstavsplanscherna och Anna betonar vikten av 

bokstavsbilderna till B och D som föreställer en björn respektive en drake. Tack vare dessa 

bilder kan elevernas kunskap kring bokstävernas riktning stärkas.  

Då får man ju en inre bild, man får ett visuellt stöd till B:et, i björnens färdriktning är magen 

stor och draken är stor där bak. Så det är ju också ett bildstöd. (Anna) 

Therese menar vidare att bokstavsbilderna kan hjälpa de elever som inte knäckt läskoden med 

att se sambandet mellan fonem och grafem, något som även Sara är enig med Therese om. 

Anna menar dessutom i förhållande till detta att det är vanligt att eleverna hör vilken bokstav 
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de är ute efter, det vill säga de kan observera ett fonem, men att de inte alltid kommer ihåg hur 

bokstaven ser ut. De kan då ta hjälp av bokstavsbilderna och Anna hävdar att hon vid samtliga 

skrivuppgifter låter eleverna använda ett laminerat papper som innehåller samtliga 

bokstavsbilder i miniatyrformat. Trots att flera av lärarna i studien inte arbetar systematiskt 

med bokstavsplanscherna hävdar ändå Klara, Sara och Therese att de använder dem vid arbete 

kring alfabetisk ordning. Sara, Therese och Lisa brukar dessutom använda dem vid arbete 

kring vokaler och konsonanter. Samtliga lärare anser att klassrum bör ha bokstavsplanscher 

men Klara, Sara och Karl poängterar dock att eleverna använder dessa olika mycket. Eleverna 

använder dessa bilder mer när de går i årskurs ett jämfört med när de går i årskurs tre och det 

är även olika från elev till elev hur mycket de väljer att använda planscherna. Karl har även 

erfarenhet av att hans nyanlända elever särskilt finner bokstavsbilderna behjälpliga vad gäller 

att finna rätt bokstav.  

Vidare under intervjuerna framkom att lärarna använder ytterligare arbetssätt där bilder har en 

central och stödjande funktion vad gäller elevernas utveckling av bokstavskunskap. Eleverna 

kan till exempel skapa egna bokstavsbilder, följa alfabetet på bokstavsplanscherna vid 

alfabetssånger samt finna inspiration i bilderna då de får i uppgift att skriva en text om en viss 

bokstav. Vid arbete kring en viss bokstav, till exempel arbeten som veckans bokstav, kan 

läraren dessutom med fördel använda bokstavsplanscherna för att visa hur bokstavens form 

ser ut.  

5.2.5 Elevernas skrivna texter 

Alla lärarna i denna studie är eniga om att läraren bör fokusera på arbeten som kombinerar 

text och bild. Karl förtydligar dessutom att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att utföra 

arbeten där text och bild hör ihop enligt läroplanen och att det därför är lärarens skyldighet att 

bedriva sådana arbetssätt. Lärarna ger ofta eleverna uppgifter där de ska observera bilder, rita 

egna bilder samt skriva egna texter till. Att låta eleverna skapa en bild till sin text är enligt 

Therese ett sätt för eleverna att förstärka sin text. Ett vanligt arbetssätt bland studiens lärare är 

att låta eleverna skapa egna böcker där de dels skriver egna texter och dels ritar egna bilder 

alternativt klistrar in färdiga bilder från exempelvis internet. De lärare som har tillgång till 

datorer eller Ipads brukar dessutom låta eleverna skriva digitala texter eller berättelser som 

inkluderar både bild och text. Karl berättar att när dessa digitala berättelser är färdiga får 

eleverna läsa upp sin bok för klasskamraterna och berättelsen syns då samtidigt på storbild så 

att alla elever lätt kan se arbetet. Därmed främjas dessutom alla elevers läsupplevelse. Han 

förklarar även att eleverna vid skapande av dessa texter ges möjlighet att använda talsyntes 

som kan hjälpa eleverna i deras läs- och skrivutveckling. Utöver digitala texter eller 

berättelser brukar lärarna låta eleverna skapa egna böcker i vanligt papper eller material 

såsom tapeter och sugar paper. Karl brukar dessutom skicka elevernas arbeten till ett tryckeri 

så att det färdiga resultatet blir en form av tidning. Ett flertal av varje elevs slutprodukt 

beställs och i slutändan har klassen ett stort klassbibliotek av dessa tidningar. Under 

lässtunder kan eleverna välja mellan att läsa en vanlig bok eller att läsa någon klasskamrats 

tidning och arbete. De böcker som eleverna producerar inkluderar elevernas egna texter och 

bilder samt bilder som eleverna valt ut från andra källor. Det är även vanligt att de böcker som 

eleverna skapar behandlar ett visst tema. Sara menar att ett sådant arbetssätt ska bidra till att 
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eleverna finner arbetet meningsfullt och när de är klara med projektet får de ta hem sina 

arbeten och böcker vilka blir roliga att spara då de är välgjorda. Hon har dessutom märkt att 

det som eleverna kommer ihåg från skoltiden är arbeten där de har jobbat tematiskt samt där 

de har fått skapa egna ting. Hon framhåller även vikten av att det finns en mottagare till 

elevernas jobb.  

Fast det är ju viktigt med en mottagare till deras jobb. Alltså att någon får se deras bilder och 

läsa deras texter. Det är ju jätteviktigt för att det ska kännas meningsfullt. (Sara) 

Detta är även något som Therese betonar. Hon belyser betydelsen av att uppgifterna har ett 

syfte, en mottagare samt känns värdefulla för eleverna. Detta kan uppnås genom att eleverna 

bland annat får skapa en egen bok eller en klassbok eller att eleverna får läsa upp sitt arbete 

för någon annan alternativt hänga upp arbetet på skolans väggar. Samtliga lärare i studien 

brukar hänga upp elevernas arbeten på skolans väggar för att presentera elevernas arbeten. 

Lisa poängterar dock att även bilden är ett slags språk och att det är viktigt att utveckla och 

förbättra dessa så att eleverna får känna sig nöjda med helheten av arbetet det vill säga både 

med bilden och med texten. Denna förbättring av bilden ska göras innan eleven får hänga upp 

sitt arbete på väggen och det kan till exempel handla om att eleverna ska färglägga mer 

noggrant. Att be eleverna vidareutveckla sina bilder är även något som Therese och Karl gör. 

Vidare menar Lisa att de elever som av olika anledningar brukar bli missnöjda med sitt arbete 

eller sin bild måste ges förutsättningar till att känna att de kan lyckas. Ett sätt att arbete med 

detta är att hjälpa eleverna att finna genvägar i bildskapandeprocessen och med det menar 

Lisa att eleven inte nödvändigtvis behöver rita det svåraste. Hon ger ett exempel på detta där 

texten handlar om en flicka som hittar en diamant och hon poängterar då att eleven inte 

behöver rita flickan utan det räcker med att bara rita själva diamanten. Ett annat sätt att arbeta 

med detta är att alla elever i klassen följer en form av steg-för-steg-mall vilka bland annat 

finns tillgängliga på internet. Detta arbetssätt leder till att alla elever kan bli nöjda över sin 

insats och Lisa poängterar att bildernas slutresultat inte blir detsamma trots användning av 

dessa mallar. Mallen är endast basen till bilden och sedan får eleverna tillsätta egna detaljer. 

Sara och Karl betonar i linje med det Lisa säger att det är viktigt att skapa en slags helhet av 

elevernas arbeten men Karl hävdar även att han försöker undvika bilduppgifter där eleverna 

utgår från samma mall. Han menar att han försöker sträva efter att eleverna ska tänka själva 

och att elevernas slutprodukt därmed kan bli olika. Om eleverna ska rita samma sak tror Karl 

risken är stor att eleverna börjar jämföra sig med varandra och att det då kan vara någon elev 

som tycker att hen är sämre än de andra. Detta hör även ihop med elevernas självförtroende.  

Det gäller ju att vi bygger upp självförtroendet på eleverna. Det är ju det som är otroligt 

viktigt, att höja dom och inte få dom att känna sig värdelösa. (Karl) 

Sara betonar även vikten av elevernas egen tolkning av en berättelse. Om eleverna ges i 

uppgift att måla bilder till en färdig berättelse anser hon att det är viktigt att eleverna ritar 

utifrån sin egen tolkning av berättelsen. Det är annars lätt hänt att eleverna vill kalkera de 

färdiga bilderna i böckerna som egentligen enbart är illustratrörens tolkning av berättelsen. 

Elevernas tolkning av berättelsen är lika rätt som illustratörens tolkning vilket är viktigt att 

poängtera för eleverna. Även Therese brukar ibland välja att inte visa böckernas bilder för 

barnen utan låter istället eleverna rita egna bilder till texten. Hon betonar att elevernas bilder 
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blir väldigt olika då samt att eleverna även ges möjlighet att jämföra deras tolkningar och 

bilder med klasskamraternas.   

Anna brukar inte enbart skapa böcker med exempelvis berättelser utan hon brukar dessutom 

göra stora böcker vars framsida är gjord av tapet och sidorna inuti boken är gjord av 

tidningsmakulatur som skolan blir sponsrad med. Dessa böcker har ett särskilt syfte då 

eleverna får klistra in arbeten de gjort i denna bok. Boken blir därmed en form av portfolio, 

det vill säga en slags dokumentation som bland annat används vid utvecklingssamtalen. Anna 

menar att denna bok har ett viktigt uppdrag vad gäller att informera föräldrar vad eleverna 

jobbar med på skolan.  

Vidare lyfter Klara vikten av ett varierat arbetssätt där eleverna dels får arbeta individuellt 

med bildskapande och dels får presentera och visa sitt arbete för klasskamraterna. Detta är 

något som även Therese, Karl och Anna betonar. Anna menar dessutom att hennes elever 

brukar få feedback från klasskamraterna kring deras arbeten. Detta i form av applåder, 

stjärnor och tips det vill säga eleverna får berätta vad de tyckte var bra med arbetet samt vad 

eleven kan tänka på till nästa gång. Samtliga lärare i studien poängterar dessutom att det är 

viktigt att variera sin undervisning. Vad gäller arbeten där eleverna ska skapa en bild menar 

Sara att läraren kan variera de tekniker som används och Lisa betonar att läraren även kan 

variera upplägget av uppgifter där text och bild ska produceras. Det är vanligt att eleverna 

först ska skriva en text och sedan komplettera den med en bild men Lisa hävdar att det kan 

vara bra att ibland göra tvärtom också det vill säga att börja med bilden för att sedan skriva 

texten. Bilderna kan då bli väldigt informativa och utförligt gjorda enligt henne. Ett annat sätt 

att variera bildskapandeprocessen är att skapa både tvådimensionella och tredimensionella 

ting, något som flertalet lärare i denna studie brukar inkludera i undervisningen. Ytterligare 

kan själva arbetsformen varieras och samtliga lärare betonar grupparbeten som kan användas 

vid både läs- och skrivuppgifter. Detta kan handla om att eleverna arbetar tillsammans med en 

annan klasskamrat men eleverna kan även med fördel arbeta tillsammans med elever från 

andra klasser. Anna belyser ett exempel av detta då eleverna i förskoleklassen får arbeta 

tillsammans med deras faddrar från andra klasser. Eleverna i förskoleklassen kan då ha ritat 

en bild och faddrarna får därefter hjälpa dem med att skriva en text till.      

Sist men inte minst betonar Anna vikten av att skapa lärandesituationer som baseras på 

elevgruppens intressen och förslag. På så sätt fångar läraren lärandesituationer genom att ha 

sina ögon och öron öppna för idéer som framkommer i gruppen. Anna poängterar att eleverna 

själva har många idéer vilka hon kan spinna vidare på som lärare för att göra undervisningen 

så bra som möjligt.  

5.3 Resultatsammanfattning 
Den insamlade empirin till denna studie kunde besvara de två frågeställningar som studien 

grundats på. Den första frågeställningen relaterade till lärarnas attityder kring bildstödets 

stödjande/hindrande funktioner i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Sammanfattningsvis 

kan det betonas att samtliga lärare i denna studie är positiva till användning av bildstöd och de 

anser dessutom att alla elever kan gynnas av detta stöd. Lärarna menar att bilder utgör ett 

komplement till den skrivna texten och att eleverna kan ta hjälp av bilderna på flera olika sätt 
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i sin läs- och skrivinlärning. Tack vare undervisning som inkluderar bildstöd kan elevernas 

läsförståelse gynnas och de kan även bland annat utveckla sin bokstavskunskap, sitt ordförråd, 

sin språkliga medvetenhet samt sin avkodningsförmåga. Eleverna ges därmed förutsättningar 

till att utveckla sin förmåga att läsa och skriva. Bildstödet kan dessutom stödja elevernas 

förståelse under exempelvis lärarens genomgångar då bilderna stödjer och kompletterar det 

läraren säger. Eleverna får därmed använda olika sinnen. Trots att lärarna till största del är 

positiva till bildstöd synliggör de även vissa faktorer med bildstöd som kan hindra elevernas 

läs- och skrivinlärning. Ett exempel på detta är att bilder ibland kan hämma barnens egen 

fantasi vid både läsning och skrivning.    

Intervjuerna bidrog dessutom till nyanserade svar på studiens andra frågeställning gällande 

hur lärare beskriver att deras användning av bildstöd kommer till uttryck i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. Lärarna menar att deras användning av bildstöd i undervisningen 

kommer till uttryck genom en mängd olika arbetssätt. Lärarna hävdar att bildstödet används 

frekvent och att deras undervisning inkluderar olika typer av bilder såsom elevernas egna 

bilder, fotografier samt digitala bilder. Bildstödet har en viktig funktion i arbetssätt såsom 

högläsning och i elevernas egna bild- och textskapande processer. Detta eftersom bilderna kan 

motivera, inspirera samt väcka fantasin hos eleverna. Samtliga lärare i studien hävdar 

dessutom att de brukar genomföra så kallade bildpromenader i undervisningen där de samtalar 

tillsammans med eleverna kring bilder. Genom detta samtal kan nyfikenhet och fantasi väckas 

hos eleverna och elevernas läsförståelse kan stärkas. Vidare i studien framkom det att lärarna 

anser att bokstavsbilder kan fördjupa elevernas bokstavskunskap men att flertalet av dem inte 

brukar arbeta systematiskt med dessa. Många av dem brukar dock hänvisa eleverna till dessa 

bilder så att de kan få hjälp med dels hur bokstäverna ser ut och dels med att få syn på 

sambandet mellan fonem och grafem. Vad gäller bokstavsbilder och bildstöd i övrigt är det 

tydligt att lärarna anser att eleverna använder det olika mycket från elev till elev. Lärarna 

arbetar med bildstöd på varierande sätt så att alla elever gynnas i sin utveckling och av 

intervjuerna framkom det även att lärare ska bedriva undervisning som känns meningsfull för 

eleverna. Det är viktigt att det finns både ett tydligt syfte och en mottagare till elevernas 

arbeten.  
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studien kritiskt vad gäller den valda metoden och det slutgiltiga 

resultatet. Avsnittet inleds med en metoddiskussion som understryker metodens för- och 

nackdelar samt de faktorer som påverkat studiens validitet och reliabilitet. Därefter följs 

avsnittet av en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning och teorier vilka synliggjordes i bakgrunden. Slutligen diskuterar detta avsnitt några 

övergripande slutsatser och synpunkter, implikationer för yrkesuppdraget samt förslag till 

fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att synliggöra och fördjupa kunskapen kring hur bildstöd kan 

användas för att främja den tidiga läs- och skrivinlärningen. För att få svar på studiens 

frågeställningar genomfördes sex kvalitativa intervjuer med verksamma lärare. Dessa lärare 

arbetar på fyra olika skolor i två olika kommuner i norra Sverige vilket har bidragit till en 

större variation i studien än om studien fokuserat på enbart en skolas lärare. Informanterna 

arbetar i förskoleklassen samt årskurs 1-3 vilket var viktigt att vidta i urvalsprocessen 

eftersom studien avsåg att studera bildanvändandet i dessa årskurser. En nackdel i urvalet för 

denna studie var dock att endast en lärare i förskoleklass intervjuades, detta val gjordes dock 

för att kunna intervjua lärare från samtliga årskurser. Tidsaspekten bidrog dessutom till antalet 

intervjuer men om mer tid hade funnits hade fler informanter intervjuats för att öka studiens 

validitet och reliabilitet. Att kvalitativa intervjuer valdes som metod till denna studie kan även 

ha bidragit till studiens resultat. Det som lärare hävdar att de använder i undervisningen är 

inte samma sak som vad de faktiskt gör. Studien belyser dessutom lärares tolkning av hur 

eleverna lär sig nya saker med hjälp av bildstödet och sina sinnen men detta betyder inte att 

det måste vara så. Om till exempel studien varit baserad på elevintervjuer hade resultatet 

kunnat bli annorlunda.    

Studien har utgått från en fenomenografisk forskningsansats vars fokus riktas mot att studera 

människors uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). Studien har belyst verksamma lärares 

uppfattningar kring bildstöds funktion och användningsområden och därför har kvalitativa 

intervjuer använts som metod. Dalen (2008) hävdar att ”ett överordnat mål för kvalitativ 

forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers 

sociala verklighet” (s. 11) och därför ansågs denna metod lämplig. Intervjuer kan bidra till 

djupa svar (Backman et al., 2012) vilket även framkom i denna studie. Informanterna var väl 

pålästa kring det undersökta området och bildstöd finns enligt dem med som en naturlig del av 

deras undervisning. Detta kan i sin tur även ha bidragit till studiens validitet och reliabilitet. 

För att öka studiens validitet och reliabilitet ytterligare användes en väl utarbetad 

intervjuguide och relevanta följdfrågor ställdes för att skapa en bredare förståelse för 

informanternas utsagor. Respondenterna gavs med andra ord möjlighet att komma med 

innehållsrika och fylliga uttalanden och intervjuerna innehöll en blandning av 

semistrukturerade och ostrukturerade delar. Backman et al. (2012) menar att intervjuer ofta 

innehåller en sådan blandning där de semistrukturerade delarna baseras på förbestämda ämnen 

och frågor och de ostrukturerade delarna baseras på ett antal tematiska frågor där 

respondenten uppmuntras att utveckla sina tankar. Backman et al. (2012) betonar dessutom att 



36 

 

intervjuaren under dessa samtal ska vara positiv till nya frågor som kan framkomma och att 

hen därför ställer relevanta följdfrågor till respondenten. Detta är något som jag förhöll mig 

till under intervjuerna för att få så innehållsrika svar som möjligt. En nackdel med intervjuer 

kan dock vara att information som inte är relevant för studien diskuteras, vilket även varit 

fallet i denna studie. En följd av detta innebär att analysarbetet inkluderar ett selektivt inslag 

där yttranden som inte berör det undersökta fenomenet sorteras bort (Alexandersson, 1994).  

Samtliga informanter fick i god tid innan intervjuerna ta del av deras rättigheter i enighet med 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för att bedriva god forskningsetik. Informanterna 

fick dessutom bland annat ta del av information kring studiens syfte och frågeställningar samt 

se tillhörande intervjuguide. Detta innebär både för- och nackdelar för studiens resultat. En 

fördel med detta är att lärarna i lugn och ro kunde tänka igenom frågorna och reflektera kring 

dem. Detta innebär med andra ord att lärarna kunde förbereda sig för samtalet vilket även var 

tydligt att flera av lärarna hade gjort eftersom de till exempel hade skrivit ner stödord till 

frågorna samt tagit fram relevant material för att visa. Att lärarna hade möjlighet att förbereda 

sig inför intervjun kan dessutom ha påverkat studiens resultat genom att lärarna möjligen 

kunde bidra med mer information än om de inte var förberedda. Jag vill dock påstå att alla 

lärarna i studien kunde delge riklig och relevant information vare sig de förberett sig eller 

inte. Något som dock kan ha påverkat studiens resultat i negativ riktning är att tre av lärarna 

arbetar på samma skola och därmed kan de ha diskuterat studiens frågor tillsammans i förväg 

vilket kan ha påverkat deras egna uppfattningar. En följd av detta skulle i så fall kunna vara 

att studiens reliabilitet blivit påverkad. Att använda intervjuguiden vid samtliga intervjuer har 

dock bedömts betydelsefullt. Detta eftersom den har hjälpt mig som intervjuare med att ge 

samtalet en struktur samt till att fokusera på relevanta frågor för studiens ändamål. Efter 

intervjuerna transkriberades det inspelade materialet för vidare bearbetning utifrån den 

fenomenografiska analysprocessen. Resultatet kunde därefter delas upp i olika kategorier och 

rubriker.  

Vidare betonar Dalen (2008) vikten av att spela in intervjuerna för att öka validiteten. I denna 

studie har inspelningarna bedömts värdefulla eftersom de har bidragit till möjligheter att 

analysera deltagarnas svar vid upprepade tillfällen. I enighet med Bryman (2002) är en stor 

fördel med inspelningar att forskaren inte riskerar att gå miste om viktig och intressant 

information på grund av att hen antecknar under samtalet. Samtliga lärare var positiva till att 

spela in samtalen och ljudinspelningarna har varit ett betydelsefullt underlag vid bearbetning, 

tolkning och analys av den insamlade empirin. Lärarna försäkrades om att de skulle vara helt 

anonyma i studien så att de under intervjun både vågade och ville berätta deras tankar och 

erfarenheter. Det var viktigt för mig att lärarna kände sig trygga i sitt deltagande så att 

intervjuerna i förlängningen även bidrog till detaljerade utsagor. Förutom anonymiteten fick 

lärarna dessutom välja en tid och en plats för intervjun vilket kan bidra ytterligare till lärarnas 

känsla av trygghet i deltagandet. Alla intervjuer ägde rum på de skolor lärarna arbetar på 

vilket därmed innebar att samtalen genomfördes i lokaler där lärarna kände sig trygga.    
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen delas i det följande in i fem underrubriker. Detta för att skapa en 

strukturerad indelning vad gäller huruvida studiens resultat kan relateras till den tidigare 

forsking och de teorier som synliggjordes i bakgrunden.  

6.2.1 Teoretisk förankring 

Övergripande genom studiens resultat synliggörs flera spår av de teorier som studien har 

grundats på det vill säga perceptionsteorin, makarna Dunns lärstilsteori samt den 

sociokulturella lärandeteorin. Vad gäller lärstilsteorin och perceptionsteorin är det tydligt att 

eleverna, vid arbete med bildstöd, ges förutsättningar till att använda olika sinnen och det är 

då främst synen och hörseln som lyfts fram. De elever som föredrar en visuell lärstil lär sig 

bäst genom att bland annat läsa eller titta på bilder och illustrationer (Dunn, 2001; Dunn, 

Dunn & Treffinger, 1995) och denna lärstil och metod följer eleverna genom arbetet med 

bildstöd. Något signifikant som framkom i denna studie var dock att alla elever kan ha nytta 

av bildstöd samt inspireras av bilder men att vissa elever är mer beroende av bildstödet än 

andra. Enligt lärarna i denna studie kan detta bero på var eleverna befinner sig i sitt lärande, 

det vill säga att en del elever särskilt behöver bilden som ett komplement för att stödja bland 

annat sin läsförståelse eller avkodningsförmåga. Det kan dock också antas att elevernas olika 

lärstilar påverkar hur mycket eleverna använder bilderna i sin läs- och 

skrivutvecklingsprocess. Detta skulle i så fall kunna få konsekvenser av att de elever som 

föredrar en visuell lärstil använder bilderna mer frekvent än de elever som föredrar någon 

annan lärstil. Lärarna i denna studie hävdar att de inkluderar olika sinnen på olika sätt. 

Eleverna får till exempel vid högläsning och genomgångar ta del av bilder på storbildsskärm 

och på så sätt ges eleverna möjlighet att använda hörseln och synen i det avseendet att de hör 

vad läraren berättar/läser samtidigt som de ser kompletterande bilder. Att kombinera olika 

sinnen kan på så sätt bidra till elevernas koncentration och förståelse enligt lärarna i denna 

studie. I förhållande till detta menar Backman et al. (2012) att perception är särskilt relevant 

eftersom det bidrar till ett sätt att kunna inhämta kunskaper om omvärlden, perceptionen 

ligger därmed som en grund för vetenskaplig och vardaglig kunskap. Den kunskap som intas 

via perceptionen lagras i minnet och kan vid ett senare tillfälle användas. Tack vare 

perception av nya intryck får barn kontinuerligt nya kunskaper om verkligheten (Evenshaug 

& Hallen, 2001) och detta går att relatera till syftet med lärarnas användning av bildstöd.  

Något annat som framkommit i denna studie är att användning av bildstöd är tydligt förankrat 

i den sociokulturella lärandeteorin, detta eftersom bildstöd kan användas på en mängd olika 

sätt för att stödja elevernas läs- och skrivinlärning. Mediering är ett grundläggande begrepp 

inom denna lärandeteori vilket innebär att människor använder olika redskap eller verktyg för 

att förstå omvärlden (Säljö, 2012). Ett sådant redskap kan vara bilder vilka, enligt denna 

studie, kan stödja eleverna i deras läs- och skrivutveckling. Studiens resultat visar att lärarna 

anser att bilder kan gynna utvecklingen av faktorer såsom språklig medvetenhet, 

bokstavskunskap, avkodning och ordförråd vilka i sin tur stödjer elevernas läs- och 

skrivutveckling. Lind och Åsén (1999) hävdar i förhållande till detta, att bilder är ett redskap 

som kan användas för att tolka, förstå samt bearbeta tidigare erfarenheter.   
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Den sociokulturella lärandeteorin betonar dessutom lärande via interaktion med andra 

människor samt den närmaste proximala utvecklingszonen. Den närmaste proximala 

utvecklingszonen hänger samman med att lärande och utveckling är en ständigt pågående 

process där människors samverkan bidrar till lärande och utveckling (Säljö, 2012). 

Lärandesituationer där eleverna får arbeta tillsammans lyfts i denna studie av samtliga lärare 

och dessa grupparbeten kan användas både vid läs- och skrivuppgifter. Lärarna betonar vikten 

av att eleverna ges möjlighet att arbeta med såväl klasskamrater som med elever från andra 

klasser. Detta arbete bidrar till att eleverna kan hjälpa och lära av varandra och vi talar då om 

den närmaste proximala utvecklingszonen där elevernas lärande sker via interaktion med 

andra. I relation med detta menar Vygotskij (1999) att barn alltid kan lösa svårare problem om 

barnen får genomföra dessa med hjälp av handledning eller i samarbete med andra. 

Handledning kan i denna studie dessutom relateras till lärarnas sätt att hjälpa eleverna i sitt 

lärande genom att till exempel anpassa uppgifterna utifrån elevens nivå samt ge eleven tips, 

ledtrådar och stöttning längs lärandeprocessen. Liberg (2007a) betonar i linje med detta, att 

det viktigaste stödet som barn kan ges för att utveckla sin läs- och skrivförmåga är att de får 

läsa och skriva tillsammans. Ett gemensamt läsande och skrivande kan bidra till att eleverna 

utvecklar såväl sitt intresse för läsning och skrivning som förståelsestrategier (Liberg, 2008).       

6.2.2 Individuella behov och motivation 

Alatalo (2011) betonar i sin studie att det finns flera faktorer som samverkar för att utveckla 

elevernas läsflyt och läsförståelse såsom språklig medvetenhet, avkodning och ordkunskap. 

Detta innebär i förlängningen att lästräningen bör vara varierad samt möta individuella behov 

vilket även lärarna i denna studie poängterar. Ett sätt att variera undervisning som inkluderar 

bildstöd är att som lärare variera användningen av olika typer av bilder. Samtliga lärare i 

denna studie använder olika typer av bilder i sin undervisning såsom elevernas egna bilder, 

fotografier och digitala bilder. I förhållande till detta betonar Fagerlund och Moqvist (2010) 

nyttan av att använda olika slags bilder under såväl genomgångar som den resterande tiden av 

undervisningen och detta är även något som lärarna i denna studie hävdar att de drar nytta av. 

Lärarna betonar att alla elever har nytta av bildstöd samt att bilderna kan inspirera alla elever 

men de flesta av lärarna hävdar dock att framförallt de elever som inte har kommit så långt i 

sin läs- och skrivutveckling gynnas av detta stöd. Det framkom i studien att det kan betyda 

mycket för en elev som inte har kommit så långt i sin utveckling, att endast titta på bilderna 

samt lyssna på en berättelse. Det är viktigt att eleverna får känna sig som en läsare även om 

det handlar om att eleven läser bilderna och inte texten. På så sätt kan elevernas 

självförtroende stärkas och de kan bli mer motiverade till sin fortsatta utveckling. Taube 

(2011) synliggör att motivationen är en slags drivkraft som får människan att sträva efter att 

uppnå vissa saker och om eleverna är motiverade använder de sina mentala resurser för att nå 

ett specifikt mål. Eleverna lägger då information på minnet, fokuserar på de uppgifter som 

tilldelas, koncentrerar sig vid instruktioner och anstränger sig dessutom genom arbetets gång 

även då svårigheter inträffar. En motiverad elev är därmed en elev som ser syftet med att 

kunna läsa och skriva men enligt en av lärarna händer det ibland att elever inte alltid ser syftet 

med att kunna läsa om de redan förstår en boks handling utifrån dess bilder. Detta är något 

som även Lundberg (2010) lyfter och han menar dessutom att barn som ofta tar hjälp av 

bilderna och därmed gissar sig fram istället för att försöka behärska den grafiska 
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informationen riskerar att på sikt få svårigheter. Björk och Liberg (1996) betonar dock vikten 

av att lärare synliggör skriftens syfte och lärarna i denna studie betonar dessutom att det är 

viktigt att undervisningens uppgifter har ett syfte och en mottagare för att undervisningen ska 

kännas meningsfull. Något som samtliga lärare i studien värdesätter är att hänga upp 

elevernas arbeten på skolans väggar för att presentera deras arbeten. Detta innebär därmed att 

det finns mottagare till elevernas arbeten.  

Vidare antyder majoriteten av lärarna att elever som inte har knäckt läskoden använder 

bilderna som en strategi för att avkoda samt förstå texten. Därmed lyfts bildens 

kompensatoriska funktion vilken Eriksson (2009) beskriver bland annat handlar om att elever 

som har lässvårigheter kan förstå en text lättare om texten även är illustrerad. I linje med detta 

menar Wærn, Pettersson och Svensson (2004) att det är viktigt att bilderna blir använda av 

såväl lärare som elever. En av studiens lärare har dock erfarenheter av att eleverna inte brukar 

använda bilderna och hon menar att läraren måste lära eleverna att ta hjälp av bilderna. Detta 

eftersom eleverna kan få hjälp av bilderna med det som eleverna finner svårt eftersom text 

och bild ofta kompletterar varandra. Detta kan i sin tur underlätta elevernas inlärningsprocess. 

I linje med detta belyser Jonsson (2006) att bilder har ett komplementärt och illustrativt syfte 

till skrivna texter. I denna studie framkom även att elever som kommit lite längre i sin läs- 

och skrivutveckling inte är lika beroende av bildstödet eftersom de dels har automatiserat sin 

läsning och dels har lättare för att komma igång med en skrivuppgift. Något annat som 

framkom var dock att bildstöd är särskilt viktigt för nyanlända elever som ofta saknar ord och 

tack vare bilderna kan de få hjälp med läsförståelse, bokstavsidentifiering och 

ordförrådsutveckling. Vidare framkom att elever ibland lämnar bilderböckerna för att gå 

vidare till att läsa kapitelböcker för tidigt i sin läsutveckling, detta eftersom det kan finnas en 

outtalad statusmarkering bland eleverna vad gäller övergången. Den lärare som lyfte denna 

negativa trend bland eleverna betonar att mer tid bör läggas på bilderböckerna eftersom dess 

bilder stärker elevernas lärande. I förhållande till detta såg Jönsson (2007) att olika typer av 

böcker påverkar eleverna olika. I hennes studie uppmärksammade hon att de elever som läst 

kortare texter som innehöll bilder uppmärksammade fler detaljer av bokens innehåll jämfört 

med de elever som läst längre texter utan bilder.  

För att möta elevernas individuella behov samt stärka deras motivation kan läraren dessutom 

inkludera elevernas intressen i undervisningen. En av lärarna i studien antyder att läraren då 

fångar lärandesituationer utifrån de idéer kring undervisning som framkommer i elevgruppen.  

Liberg (2006) menar att inkludering av elevernas intressen kan förebygga och motverka läs- 

och skrivsvårigheter då detta kan bidra till att eleverna finner lust till att läsa och skriva. Även 

i Alatalos (2011) studie framkom vikten av att inkludera elevernas intressen och detta är även 

något som framkommit i denna studie. Lärarna betonar att eleverna kan få inspiration till att 

skriva om de ges en bild i syfte att fungera som en inspirationskälla men flera av lärarna 

betonade även att bilden i sådana fall måste intressera eleven. Om bilden intresserar eleven 

kan motivationen och fantasin öka hos eleven men om eleven finner bilden ointressant kan 

eleven bli hämmad i sitt skrivande. Eleven kan då få en känsla av att hen blir styrd och Klara 

menar i förhållande till detta att alla elever inte gillar att bli styrda och att det i sådana 

situationer istället kan bli så att eleven saknar egna fantasier samt finner uppgiften tråkig. 
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Även Jönsson (2007) lyfter detta och hävdar att bilder ibland kan låsa fast föreställningar för 

eleverna eftersom eleverna vanligtvis gör tolkningar utifrån det de konkret ser.  

Vidare menar lärarna i studien att undervisningen bör bidra med stimulerande och lustfyllda 

inslag så att eleverna kan bli motiverade och därmed gynnade i sin läs- och skrivutveckling. I 

förhållande till detta menar samtliga lärare att bilder kan motivera, inspirera och väcka 

fantasin hos eleverna, något som även Lundberg (2010) framhåller. Ytterligare faktorer som 

främjar elevernas kunskapsutveckling och motivation är enligt Tjernberg (2013) att läraren 

har en positiv tro på elevernas kompetens och utvecklingsmöjligheter och detta finns även 

inslag av i denna studie. Exempel på detta är att lärarna försöker stötta och synliggöra nästa 

lärandesteg för eleverna men positiv tro på eleverna kan även relateras till det som Anna 

förklarar om att hennes elever brukar ge varandra feedback. Att få feedback innebär således 

att eleven kan få förslag på vad hen ska tänka på till nästa gång och därmed utmanas eleven i 

sitt lärande förutsatt att elevernas feedback ligger på en lagom utmanande nivå för eleven. I 

dessa processer kan elevernas självförtroende stärkas vilket Karl poängterar är en viktig del av 

läraruppdraget och skolans verksamhet.  

6.2.3 Bildens kommunikativa funktion 

Hälften av de deltagande lärarna belyser vikten av att det finns olika typer av språk och detta 

inkluderar även bildspråket. I linje med detta poängterar Björk och Liberg (1996) att barn 

använder bilder för att exempelvis förmedla sina tankar och ord. Lind och Åsén (1999) 

betonar dessutom att bilder är ett naturligt uttrycksmedel för barn. Samtliga lärare i studien 

använder arbetssätt där eleverna får kombinera bild och text och om eleverna ges möjlighet att 

rita egna bilder får de chans att förstärka sin text genom bilden. Liberg (2003) menar att 

meningsskapande grundas på användning av olika språk och sinnen och precis som flera av 

studiens lärare menar Liberg att exempel på olika språk kan vara talspråk, skriftspråk och 

bildspråk. Dessa använder vi enligt henne för att kommunicera med varandra och på så sätt 

skapas mening.  

Bilder kan dessutom bidra till samtal och samtliga lärare i studien hävdar att de brukar 

genomföra bildpromenader där eleverna får samtala tillsammans kring bilder. Det är vanligt 

att lärarna då först går igenom och pratar om bokens samtliga bilder tillsammans med 

eleverna för att sedan läsa den tillhörande texten. Under bildpromenaden får eleverna samtala 

om frågor såsom vad de ser på bilden samt frågor som rör bokens handling och 

huvudpersoner. Detta är frågor som vanligen uppstår om vi fångas av en bild och vill veta mer 

om den menar Borgersen och Ellingsen (1994). De betonar även att bilder är ett verktyg som 

kan användas för att starta en muntlig eller skriftlig aktivitet och i linje med detta hävdar 

Andersson (2014) att text eller berättelser kan kommuniceras genom bilder då bilder kan 

utgöra ett språk för vilken kommunikationen sker. Även Fagerlund och Moqvist (2010) 

belyser att en dialog kring en bild ger eleverna möjlighet till att reflektera, berätta och förklara 

sina tankar kring bilden. Bilderna bidrar därmed till en språklig tankeprocess där eleverna ges 

förutsättningar till att utveckla sitt språk och sitt ordförråd. Lind och Åsén (1999) lyfter att 

bildspråket har en stor kommunikativ funktion vad gäller att beskriva, kommentera, visa eller 

avbilda något och tack vare bildpromenaden menar lärarna i studien att elevernas läsförståelse 

främjas samt att deras nyfikenhet och fantasi gynnas. Eleverna får återigen lära av och med 
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varandra vilket som tidigare nämnts betonas av den sociokulturella lärandeteorin och i studien 

framkommer även att samtal kring bilder med fördel kan genomföras både före och efter 

läsningen. Liberg (2007a) lyfter även detta och menar att tack vare samtal kan eleverna skapa 

en förförståelse och om samtalet sker efter läsning kan förståelsen vidgas. 

6.2.4 Elevers bildskapande 

Som tidigare berörts hävdar studiens lärare att deras elever ofta ges möjlighet till skapande 

processer. Detta kan vara tvådimensionella skapelser i form av bildskapande på papper men 

det kan även vara tredimensionella skapelser med hjälp av exempelvis lera eller andra 

material. Lind och Åsén (1999) menar att barn ofta strävar efter att få visa sina kunskaper och 

erfarenheter och att de då kan använda bildskapande som ett slags språk för att berätta, 

beskriva och kommunicera. Vikten av att eleverna känner sig nöjda med helheten av ett arbete 

betonas dock i denna studie. Om elever ges en uppgift som inkluderar att skapa en text och en 

bild är det viktigt att eleverna känner sig nöjda med båda delarna så att de känner sig 

tillfredsställda med helheten av arbetet. Om en elev är missnöjd med en av dessa delar är 

risken att hen känner sig missnöjd över hela arbetet och därför antyder flertalet av lärarna att 

de ber eleverna samt hjälper dem att vidareutveckla sina bilder. Förslag kring hur elever kan 

arbeta för att i slutändan känna sig nöjda har framkommit i denna studie varav ett sätt är att 

använda steg-för-steg-mallar kring hur ett visst objekt ritas. Det råder dock delade meningar 

bland lärarna huruvida detta är ett bra arbetssätt eller inte. Resultatet visar att vissa föredrar 

dessa mallar eftersom alla kan känna sig nöjda med slutresultatet och även fast eleverna utgår 

från samma mall är det inte säkert att resultaten blir detsamma. Vissa av lärarna är dock inte 

enig om detta utan menar att risken är att slutprodukterna liknar varandra och eleverna får 

därmed inte tänka eller rita fritt. Detta kan i värsta fall leda till att eleverna börjar jämföra sig 

med varandra och det kan då vara någons självförtroende som står på spel. Huruvida detta 

arbetssätt är bra eller inte är svårt att avgöra utifrån denna studie men det kan åtminstone 

tänkas att eleverna kan bli påverkade och styrda i sitt bildskapande även om det finns ett gott 

syfte inkluderat vad gäller att alla elever ska kunna känna att de lyckats. Vare sig eleverna 

använder samma steg-för-steg-mall eller inte kan eleverna påverka varandra vilket även 

Änggård (2005) betonar. Hon menar att det är vanligt att elevernas bilder får ett liknande 

innehåll och att barnen använder samma material om eleverna sitter tillsammans när de 

arbetar med bildskapande processer. 

Studiens lärare hävdar dessutom att elevernas bilder ofta kompletteras av en text. I 

förhållande till detta menar Jonsson (2006) att bilder har olika funktioner i skriftspråkliga 

sammanhang. Bilderna har dels en språklig funktion som innebär att illustrera och 

komplettera den skriva texten och dels en funktion som bidrar till att skapa ett lekfullt inslag i 

processen. Därmed kan bildskapande liknas med leken vilket Liberg (2007b) poängterar. I 

studien framkommer det att det är vanligt att eleverna först ska skriva en text och därefter 

komplettera den med en bild men en av informanterna hävdar dock att det kan vara bra att 

ibland göra tvärtom och börja med bilden. Informanten har erfarenhet av att bilderna då kan 

bli väldigt informativa och välgjorda. Ytterligare framkom i studien att lärare inte får glömma 

de elever som inte tycker om att rita eller skapa på egen hand. Dessa barn kan ha höga krav på 

sig själv samt känslor av att de inte klarar av att rita på egen hand och då kan deras arbeten 
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påverkas i negativ riktning. I linje med detta poängterar Lundberg (2010) att lärare inte får 

glömma att alla barn är olika och att bilder i läs- och skrivundervisningen påverkar dem olika. 

Det arbetssätt som lyfts i studien vad gäller att låta eleverna skapa både text och bild som 

kompletterar varandra kan även relateras till den positiva konsekvens som Fagerlund och 

Moqvist (2010) betonar. De hävdar att om eleverna ges möjlighet att skapa bilder och texter 

kan de tillägna sig språkbehärskning och därmed kan de lära sig mer av undervisningen.  

Det är inte bara två- och tredimensionella bilder som lyfts i denna studie utan även elevernas 

skapande av inre bilder betonas. Westlund (2012) menar att läsare utvecklar ett inre scenario i 

form av mentala bilder vilka kan påverka läsarens förståelse. I denna studie hävdar samtliga 

lärare att dessa inre bilder är viktiga men det framkommer även att bilder i exempelvis böcker 

kan göra så att elevernas egen fantasi hämmas så att eleverna inte kan skapa en egen inre bild.  

6.2.5 Ytterligare faktorer som påverkar läs- och skrivutvecklingen 

Enligt Lundberg (2007) är det flera faktorer som påverkar elevernas läs- och skrivinlärning 

såsom elevernas språkliga medvetenhet, bokstavskunskap, avkodningsförmåga samt 

ordförråd. Språklig medvetenhet innebär att eleven kan uppmärksamma språket vad gäller hur 

det låter samt hur språket är uppbyggt av ord och meningar och eleven behöver bli både 

fonologisk och fonemisk medveten (ibid.). Genom denna studie framkom det att eleverna kan 

ta hjälp av bokstavsbilder för att se och lära sig sambandet mellan fonem och grafem. 

Bokstavsbilder kan främja elevernas bokstavskunskap genom att eleverna kan få syn på 

bokstävers riktning det vill säga hur bokstäverna ser ut och detta går att relatera till det som 

Westlund (2012) poängterar. Enligt henne är det viktigt att eleverna utvecklar sin 

bokstavskunskap så att de dels kan skriva dem och dels känna till bokstävernas visuella 

särdrag. En del bokstäver har snarlika utformningar såsom bokstäverna b, d och p och detta är 

något som även lyfts i denna studie. Westlund (2012) menar att eleverna måste ges möjlighet 

att upptäcka skillnader kring snarlika bokstäver och i denna studie framkom att bokstavsbilder 

kan stödja denna process. Dock framgick även att bokstavsbilder kan förvirra eleverna om 

exempelvis bilderna är otydliga eller om eleverna inte vet vad bilderna föreställer. 

I studien framkom även att några av lärarna medvetet brukar arbeta med texters detaljer och 

uppbyggnad vad gäller bokstäver, skiljetecken, ord och innehåll vid högläsning. I förhållande 

till detta menar Lundberg (2007) att högläsning är en aktivitet där eleverna kan få en 

uppfattning kring hur ord, meningar och berättelser är uppbyggda. Lärarna anser att detta 

arbete är viktigt eftersom det talade språket skiljer sig från skriften. Ett exempel på detta som 

framkom i denna studie är att medvetandegöra eleverna på mellanrum mellan ord eftersom det 

talade språket inte innehåller dessa utan är ett enda flöde vilket kan leda till att elever skriver 

ihop ord i början av sin skrivutveckling. Även Taube (2011) lyfter detta 

segmenteringsproblem som innebär att eleven i början av sin skrivutveckling kan ha svårt för 

att förstå var ord börjar och slutar och därför skriver ihop alternativt delar upp ord i olika 

delar. I förhållande till detta menar Lundberg (2007) att barn måste få en förståelse kring hur 

skrift representerar språket.  

Ett brett ordförråd krävs för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga och Tjernberg (2016) 

menar att frekvent läsning bidrar till ett utökat ordförråd. Hon menar dessutom att 
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undervisning kring ordkunskap och begreppsförståelse är viktigt att bedriva genom samtliga 

skolår för att eleverna ska ges förutsättningar till att kunna förstå olika sorters texter. Alatalo 

(2011) betonar dessutom att ett gott ordförråd bidrar till elevernas läsförståelse. Vad gäller 

elevernas ordförrådsutveckling framkommer det i studien att bildstöd kan bidra till detta. 

Genom att eleverna till exempel tar hjälp av bilden då de möter ett ord som de inte förstår kan 

ordkunskapen främjas genom bildstödet. Bilderna kan synliggöra ledtrådar som eleverna kan 

ta hjälp av. Bildernas ledtrådar kan även stödja elevernas avkodning. Avkodning innebär att 

eleven kan sätta samman olika bokstäver så att de tillsammans bildar ord som barnet kan läsa 

(Skolverket, 2016a). Denna process blir alltmer automatiserad ju längre eleven kommer i sin 

utveckling och en säker avkodning bidrar även till elevens läsflyt (Skolverket, 2016a; Liberg, 

2008). Lärarna menar att om eleven har svårt för att avkoda ett ord kan eleven ibland finna 

dessa ord i den kompletterande bilden och därmed kan eleverna ges ledtrådar kring vilket 

ordet är. Detta är även något som Lundberg (2010) poängterar och han menar att 

”ordavkodningen får då stöd av bildinformationen genom att illustrationerna ger den kontext, 

med vars hjälp eleverna kan läsa ut nya ord” (s.88). Det framkommer dock även i denna 

studie att bilderna ibland vilseleder eleverna vid avkodningen. Om eleven inte klarar av att 

avkoda ett ord och därför tittar på bilden för att därefter chansa på att ordet är något som hen 

ser, blir det inte alltid det ord som står i texten som eleven chansar på och läser. Vad gäller 

elevernas avkodning och läsning menar Westlund (2012) att säker avkodning samt läsflyt gör 

att eleven kan fokusera alltmer på läsförståelsen. Samtliga lärare i denna studie menar 

dessutom att bilderna i sig kan bidra till elevernas läsförståelse eftersom bilderna kan 

komplettera texten så att eleverna ges en bredare förståelse av det lästa innehållet. Detta 

synliggörs även i Björklunds (2008) studie där hon framhåller att bilder kan hjälpa barnen att 

skapa mening och förståelse av det lästa innehållet. Borgersen och Ellingsen (1994) menar att 

bilder både kan illustrera det som texten förklarar samt visa på något nytt som texten inte tar 

upp och att vissa saker inte kan förmedlas med enbart ord. Det framkommer även i denna 

studie att vissa elever förstår en text bättre genom att titta på bilderna än att läsa texten och att 

en del barn som inte har tillräckligt god hör- eller läsförståelse kan bli hjälpta av bildstödet. 

Bilden kan förstärka det som exempelvis läraren läser och på så sätt kan även själva 

läsupplevelsen främjas. Bilderna ger eleverna ledtrådar och på så sätt kan eleverna komma 

djupare in i texten. Vidare utvecklar eleverna en så kallad ortografisk helordsläsning vilket 

innebär att stavningsmönstret för ord bildar en inre abstrakt bild hos eleven och läsningen kan 

då bli automatiserad (Skolverket, 2016a). I denna studie lyfter en av lärarna vikten av att 

eleverna skapar ordbilder men att vissa elever kan vara i behov av konkreta bilder för att 

kunna skapa dessa ordbilder. 

Gemensam läsning i form av exempelvis högläsning och körläsning synliggörs som viktiga 

arbetssätt i denna studie. Jönsson (2007) betonar vikten av gemensam läsning eftersom det 

bland annat kan ge en känsla av gemenskap då alla elever kan delta oavsett läsförmåga. Vid 

sådana tillfällen riktas elevernas uppmärksamhet mot textens innehåll snarare än den egna 

läsningen vilket kan bidra till att fler elever blir delaktiga i läsprocessen. Flertalet lärare i 

denna studie hävdar dessutom att själva bildstödet kan bidra till en stimulerande och lustfylld 

undervisning.  
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Ytterligare i studien framkom att bilder i undervisningen stödjer elevernas förmåga att 

minnas. Några av lärarna belyser att minnet förstärks genom arbeten som kombinerar text och 

bild och indikationer om att skapande processer stärker elevernas minne av själva 

inlärningsprocessen och det inlärda stoffet lyfts även fram i studien. Detta är även något som 

Eriksson (2009) poängterar och hon menar att bilder kan utgöra en kognitiv stimulans vilket 

innebär att bilder kan stödja elevernas inlärning genom att öka förståelsen samt bidra till att 

lägga det studerade på minnet. Även Fagerlund och Moqvist (2010) redogör att elevernas 

språkförmåga kan utvecklas genom skapande aktiviteter i undervisningen. Detta arbete bidrar 

enligt dem till att eleverna både minns sin arbetsinsats och det inlärda stoffet bättre.  

6.3 Avslutande diskussion 
Studien synliggjorde flertalet hinder som kan uppstå vid användning av bildstöd såsom att 

eleverna kan fastna vid bilderna istället för att fortsätta läsa och att bilderna kan hämma 

elevernas fantasi när eleverna ska skriva egna berättelser utifrån en bild samt vid skapandet av 

egna inre bilder. Bilder kan även vara tidskrävande i det avseendet att det tar tid från 

undervisningen om läraren ska gå runt och visa en bild i en bok istället för att visa bilden på 

storbildsskärm och bilder och bildskapande kan dessutom för vissa elever anses jobbiga, 

tråkiga och inte särskilt motiverande. Trots att studiens resultat visar på flertalet hindrande 

faktorer med bildstöd överväger dock bildernas stödjande funktioner. Lärarna synliggjorde 

flera positiva faktorer med bildstöd såsom att det gynnar elevernas språkliga medvetenhet, 

bokstavskunskap, avkodningsförmåga och ordförråd. Även om resultatet visar att bilder 

ibland kan hämma elevernas fantasi menar samtliga lärare att bilder för det mesta motiverar, 

inspirerar och väcker fantasin hos eleverna. Lärarna belyser flertalet arbetssätt som inkluderar 

bildstöd såsom högläsning och bildpromenader vilka stödjer elevernas läs- och 

skrivutveckling. Lärarnas undervisning präglas av variation, kommunikation och gemensamt 

lärande där alla elevers rätt att lära betonas.     

Min förhoppning med denna studie var som tidigare nämnts att väcka samt sprida kunskap 

kring varför bilder kan ha en stödjande/hindrande funktion i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen vilket kan vara av intresse med hänsyn till läroplanens tydliga betoning 

av att inkludera bilder till alla elevers lärande. Genom studien ville jag dessutom synliggöra 

hur bilder kan användas i den tidiga läs- och skrivundervisningen för alla elever i den 

ordinarie undervisningen i förskoleklassen och årskurs 1-3. Tack vare de kvalitativa 

intervjuerna har en mängd olika arbetssätt synliggjorts och indikationer kring vad lärare 

behöver vidta i åtanke har lyfts. Om verksamma lärare eller lärarstudenter tar del av denna 

studie ges de möjlighet att reflektera över sin egen undervisning och sina personliga tankar 

kring didaktik med ett särskilt fokus på bildens funktion i undervisningen. Därmed fylls det 

forskningsgap som Jonsson (2006) synliggör vilket i inledningen presenterades. Detta 

forskningsgap handlade om lärares bristfälliga kunskaper kring bilders didaktiska funktion i 

undervisningen vilket som sagt kan utvecklas genom att ta del av denna studie. Att reflektera 

över sin egen undervisning och sina personliga tankar kring denna didaktiska fråga kan i sin 

tur bidra till att lärare utvecklar sin undervisning så att den främjar alla elevers möjligheter till 

att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Det behövs i förhållande till detta, ett medvetet arbete 

av lärare för att lärare ska kunna belysa för eleverna hur de kan läsa och använda bilder som 
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ett stöd i inlärningsprocessen. För att gynna alla elevers lärande bör undervisningen vara 

varierad och utgå från elevernas behov och intressen vilket även är något som Skolverket 

(2016b) poängterar.   

6.4 Implikationer för yrkesuppdraget 

Det finns mycket som jag kommer att ta med mig från denna studie till läraryrket. Dels 

kommer jag ta med de olika stödjande och hindrande funktionerna bildstöd har och dels 

kommer jag bära med mig vikten av en varierad undervisning och de arbetssätt som belysts i 

studien. Genom ett varierat arbetssätt kan alla elevers lärande främjas och undervisningen kan 

ses som motiverande vilket bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Något som jag 

framförallt kommer att bära med mig från denna studie är dock vikten av att läraren 

tillsammans med eleverna medvetet arbetar så att eleverna ges möjlighet till att lära sig att ta 

hjälp av bilder. Att eleverna använder bilderna vid exempelvis läsning av en bok är inte något 

som lärare kan ta för givet och förmodligen är det stor skillnad från elev till elev hur mycket 

de använder bilderna för att till exempel få stöd i avkodningen eller till att förstå texten. Detta 

kan dessutom förankras i det som Lundberg (2010) belyser om att bilder påverkar eleverna 

olika, antingen kan de stödja eller störa elevernas utveckling. Jag tar dessutom med mig 

vikten av att inkludera elevernas intressen i undervisningen. I relation med detta får lärare inte 

glömma de elever som inte tycker om att rita eller skapa på egen hand. Läraren måste anpassa 

undervisningen så att även denna elevs intressen vidtas så att undervisningen i förlängningen 

kan baseras på alla elevers intressen. En slutsats av det ovan nämnda är att läraren ska anpassa 

undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar, behov och intressen. På så sätt kan 

undervisningen utgå från olika lärstilar samt uppfattas som meningsfull för alla elever vilket 

är en bidragande faktor till deras lärande.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Samtliga lärare i denna studie hade en positiv syn av bilders funktion och 

användningsområden i den tidiga läs- och skrivinlärningen men det framkom dock av en 

lärare att eleverna inte brukar använda bilder i den omfattning som hon anser att de bör göra. 

Jag anser därför att det vore högst relevant att studera hur lärare kan arbeta för att eleverna ska 

förstå vikten av att använda bilderna och dessutom även börjar ta hjälp av dessa i en större 

utsträckning vid läs- och skrivprocesser. En lämplig metod för detta skulle kunna vara 

kvalitativa intervjuer med lärare men om ytterligare tid finns till förfogande kan intervjuerna 

med fördel kompletteras med antingen observationer eller intervjuer med elever. 

Observationer skulle i sådana fall kunna styrka den information som framstår via 

lärarintervjuer och elevintervjuer hade i så fall kunnat synliggöra elevers uppfattning kring 

den skillnad de anser uppstå vid användning av bilder jämfört med då de inte använder bilder. 

Både enligt denna studies resultat samt enligt skolans styrdokument är det viktigt att inkludera 

bilder i undervisningen. Därmed skulle en studie kring hur lärare kan medvetandegöra elever 

kring bildstödets stödjande funktioner kunna bidra till en djupare reflektion över de didaktiska 

val lärare gör i sin undervisning. Detta för att stödja alla elever i sin lärandeprocess. 
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Bilaga 1 
Informationsmeddelande 

Hej! 

Jag heter Johanna Gustafsson och studerar på grundlärarutbildningen på Luleå tekniska 

universitetet med inriktning förskoleklassen och årskurs 1-3. Just nu genomför jag mitt 

examensarbete där jag har valt att fokusera på ämnet svenska. Syftet med min studie är att 

synliggöra och fördjupa kunskapen kring hur bildstöd kan användas för att främja den tidiga 

läs- och skrivinlärningen. Denna studie avser att besvara följande frågeställningar: 

 Hur beskriver lärare att bildstöd kan stödja/hindra elevers tidiga läs- och 

skrivinlärningen? 

 Hur beskriver lärare att deras användning av bildstöd kommer till uttryck i den tidiga 

läs- och skrivundervisningen?  

Den metod jag kommer att använda är kvalitativa intervjuer där jag önskar att få spela in 

samtalen. Jag kommer att transkribera ljudinspelningarna så att jag kan använda dessa i min 

analys där du som respondent förblir anonym. Alla namn, på så väl skolor som personer, 

kommer att fingeras i mitt examensarbete och du som respondent har dessutom rätt att avbryta 

ditt deltagande om så önskas. Då transkriberingen är gjord kommer ljudinspelningarna 

raderas. 

Jag vill gärna intervjua dig kring dina tankar av bildstöd samt om du använder bildstöd i din 

läs- och skrivundervisning. Jag önskar att genomföra intervjuerna under vecka 10-11, på en 

dag och tid som passar dig. Jag bifogar den intervjuguide som kommer att ligga till grund för 

samtalet.  

Tack så mycket på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Johanna Gustafsson 

Kontakt: XXXXXX-X@XXXXXXX.XXX.XX 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide  

Denna intervjuguide innehåller olika övergripande teman med eventuella intervjufrågor. 

Frågorna kommer att anpassas till intervjusituationen vilket innebär att frågorna inte 

nödvändigtvis behöver behandlas enligt nedanstående ordning. Under samtalets gång kan 

vissa frågor tas bort samt eventuella följdfrågor ställas.  

Inledande frågor 

- Hur länge har du varit verksam som lärare?  

- Vilken årskurs undervisar du i? 

- Använder du bilder i din läs- och skrivundervisning? Hur kommer det sig? 

- Om ja, vilka typer av bilder använder du i din undervisning (elevbilder, fotografier, 

färdiga bilder på papper/ i böcker osv)? 

Läsundervisning 

- Anser du att bilder kan stödja elevernas läsutveckling? I så fall, på vilket sätt? 

- Ser du något hinder med att använda bilder i den tidiga läsinlärningen?  

- Arbetar du på något specifikt sätt med bilder i din läsundervisning? 

- Ser du om de elever som ännu inte knäckt läskoden tar hjälp av exempelvis böckers 

bilder? Om ja, hur ser du på elevers användande av denna strategi? 

- Vid högläsning, visar du bokens bilder för eleverna? 

Skrivundervisning 

- Anser du att bilder kan stödja elevernas skrivutveckling? I så fall, på vilket sätt? 

- Ser du något hinder med att använda bilder i den tidiga skrivinlärningen? 

- Arbetar du på något specifikt sätt med bilder i din skrivundervisning?  

- Kan elever som har svårt för att börja skriva en text bli hjälpta av att få tillgång till en 

bild enligt din åsikt? 

Lärarens ytterligare tankar kring bildstöd 

- Anser du att bilder kan stödja både elever som kommit långt respektive mindre långt i 

sin läs- och skrivutveckling? I så fall, på vilket sätt? 

- Hur ofta får dina elever genomföra elevarbeten där bild och text samspelar i läs- och 

skrivundervisningen? Hur kommer detta sig? 

- Om dina elever ges möjlighet att skapa egna bilder i läs- och skrivinlärningen, hur 

används då dessa bilder? 

- Vad anser du att bokstavsbilder i klassrummen har för funktion? 

- Tror du att bilder kan motivera eleverna till att läsa/skriva? 

- Har du något övrigt som du vill tillägga? 

 

 


