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Abstract 

Comics in teaching – advantages and disadvantages and how comics 

can be used in teaching 

The aim of this study was to find out through a questionnaire survey how and why 

teachers in the locality choose to use comic strips in their teaching, or why they choose 

not to use comics. Another aim was to investigate how comics can be used in teaching 

pupils in grades 1–3 by testing this as a teaching point. The results show that pupils and 

also some teachers are favourably disposed to the use of comics in teaching. The pupils 

would like to work more with this in school. Comics have a positive effect on the pupils’ 

involvement and motivation, judging by what was seen during the trial use of cartoons in 

teaching. Giving the pupils a free hand to create a comic strip of their own moreover 

allows them to use their own imagination and develop their creative skills.  
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1.  Inledning 

Tecknade serier är inget nytt fenomen utan kan spåras långt tillbaka i tiden. Människan 

har sedan urminnes tider använt sig av bild och text för att berätta historier (Söderberg, 

2017). Pratbubblan som är en del av den moderna tecknade serien kan också spåras ända 

tillbaka till medeltiden (Söderberg, 2017). Trots att tecknade serier inte är något nytt så 

har de inte fått någon större uppmärksamhet inom svensk forskning (Magnusson, 2005:9). 

Den tidigare forskning som finns kommer mestadels från andra länder (Wallner, 

2017:114). Intresset för tecknade serier är idag stort hos barn och ungdomar (Johansson, 

2015:1). Även om det har tillkommit svensk forskning under senare år får tecknade serier 

ingen större uppmärksamhet i lärarutbildningen. Enligt Johansson (2015:1) borde 

tecknade serier vara en självklarhet i klassrummet.  

 

Få medier väcker en sådan lust som tecknade serier. Det finns något omedelbart och 

universellt tilltalande med serieformen som gör att alla, från riktigt små barn till 

pensionärer, tilltalas av serier. Att använda tecknade serier i pedagogisk verksamhet 

borde därför vara en självklarhet, men är det för det mesta inte. Många lärare och 

bibliotekarier känner sig inte förtrogna med seriemediet, eller ännu värre, har fördomar 

om dess värde som informations- och kulturbärare (Johansson, 2015:1). 

  

Vårt val att skriva om tecknade serier i undervisningen grundar sig i vår nyfikenhet för 

seriemediet. Våra erfarenheter av tecknade serier är endast genom den egna läsningen i 

hemmet. Vi har under vår egen skolgång inte kommit i kontakt med tecknade serier i 

undervisningen. Även under vår verksamhetsförlagda utbildning upplever vi att tecknade 

serier inte har någon större plats i klassrummet. Vi vill med detta arbete utveckla våra 

egna kunskaper om tecknade serier samt lyfta fram tecknade serier i skolans värld. 

Undersökningen kommer genomföras med hjälp av enkät- och undervisningsstudier. Den 

valda tecknade serien under undervisningsstudien är från Bamse nummer 15 från 2017. 

Eleverna kommer under undervisningsstudien genom högläsning att få höra Bamse 

samtidigt som de kommer få se bilderna på smartboarden. Eleverna kommer också få 

använda sin fantasi och kreativitet för att skapa egna tecknade serier.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför lärare i närområdet väljer att 

använda tecknade serier i undervisningen samt om och varför de väljer att inte använda 

det. Syftet är också att undersöka hur tecknade serier kan användas i undervisning för 

elever i årskurs 1–3 genom ett undervisningsmoment. 

 

Våra frågeställningar är utifrån syftet följande: 

• Vilka fördelar och nackdelar ser lärare med tecknade serier i undervisningen? 

• Hur används tecknade serier i undervisningen och hur skulle de kunna användas i 

ett undervisningsmoment? 

2 Utgångspunkter 

Nedan redovisas arbetets olika utgångspunkter som intermedialitet och definitioner av 

begreppet tecknade serier samt det sociokulturella perspektivet. Läroplanen undersöks 

också för att se hur och om tecknade serier uttrycks i den.  

 

2.1 Intermedialitet och definitioner av tecknade serier 

Hans Lund (2002:7) har skrivit om intermedialitet som ”handlar om olika former av 

samband och samspel mellan ord, bild och ton.” Han menar i sin bok Intermedialitet att 

dessa medier upplevs som separata. 

Vi ser gärna dessa tre medier som relativt separata vad gäller både uttrycksformer 

och upplevelseformer. Vi läser texter, vi ser på bilder, vi lyssnar på musik. Men 

samtidigt kan vi inte undgå att notera att dessa tre medier ofta möts i direkt eller 

indirekt dialog i olika konstellationer (Lund, 2002:7). 

 

Författaren menar att vi noterar mötet mellan medierna genom tv, tidningar, logotyper 

och ord som försöker förklara bilder (Lund, 2002:7).  

 

Lars Wallner (2017:114) skriver i sin avhandling Framing education: doing comics 

literacy in the classroom att definitionen av tecknade serier länge debatterats och han 

menar att det finns olika sätt att beskriva serier på. Vi har valt att utgå från följande 

definitioner i undersökningen. Helena Magnusson (2005:20) definierar tecknade serier i 

sin doktorsavhandling Berättande bilder – svenska tecknade serier för barn som ”en 

överblickbar sekvens av orörliga berättande bilder”. Per Söderberg (2017) beskriver i 
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Nationalencyklopedin tecknade serier som en konstform där minst två bilder efter 

varandra samverkar och tillsammans berättar en historia. Historien kan i tecknade serier 

berättas med eller utan text och texten kan vara i eller utanför bildrutorna (Söderberg, 

2017). Enligt Lund (2002:72) är tecknade serier en sekvens inramade bildrutor där varje 

ruta visar ett här-och-nu ögonblick. Endast bilder i berättelser ”kräver i mycket hög grad 

läsarens kreativa medverkan” (Lund, 2002:71). Serietecknaren kan använda olika 

bildtecken för att läsaren enklare ska kunna tolka berättelsen, till exempel så kan 

svettdroppar symbolisera frustration (Lund, 2002:73). Serietecknaren kan också ändra 

storleken på bildrutorna och läsriktning för att dramatisera och påverka tiden i berättelsen 

(Lund, 2002:73). Ord kan, enligt Lund (2002:74) användas på ”tre olika sätt: som 

berättelse, som dialog och som ljudeffekter”. 

 

Eleverna kommer under vårt arbete att komma i kontakt med en tecknad serie genom 

högläsning och bildvisning. De kommer få se hur olika uttryck, känslor och texter 

förmedlas i tecknade serier. Eleverna kommer även få skapa en egen kort tecknad serie 

där de själva får använda sig av sina kunskaper för att förmedla uttryck, känslor och texter.   

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö (2014:104) menar i boken Lärande i praktiken att människor utvecklas och 

lär sig ”inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt 

med andra”. Små barn lär sig tillsammans med en vuxen det sociala samspelet och i lekar 

kan barnet lära sig grundläggande samspelsregler (Säljö, 2014: 66–67). Inom det 

sociokulturella perspektivet är det genom tidigare erfarenheter som barn lär sig att 

utveckla sina kunskaper. Philip Hwang och Björn Nilsson (2011:66–67) hänvisar i boken 

Utvecklingspsykologi till den proximala utvecklingen som Lev Vygotskij är förespråkare 

för. Barns uppväxtvillkor och kulturella omgivning påverkar barnets sociala utveckling. 

Språket är en viktig del av det sociala samspelet och språket utvecklas i växelverkan 

mellan barnet och en närstående i olika situationer. Språket möjliggör olika vägar att lösa 

problem på och gör att barn kan medverka i olika sociala sammanhang. Den proximala 

utvecklingszonen kan ses som ett samspel mellan ett barn och en vuxen, vilket innebär 

att barnets nuvarande kunskap utmanas för att hen ska kunna lära sig mer. Utmaningar 

som barnet ställs inför ska vara individanpassade för att resultatet ska bli gynnsamt och 

lärorikt (Hwang och Nilsson, 2011:66–67).  
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Syftet med vår studie är att undersöka hur tecknade serier används och kan användas i 

undervisningen. Utgångspunkten är att individer lär och utvecklas tillsammans med andra 

individer. Genom samtal kan eleverna lära sig mer från texterna och bilderna i den 

tecknade serien.  

 

2.3 Läroplan 

Tecknade serier nämns inte uttryckligen i läroplanen men inslag till tolkning finns. Erling 

Frick (1977:125) anser i sin avhandling Tecknade serier i undervisningen att ”[t]ecknade 

serier berör de flesta av skolans ämnen” och att de är en möjlighet att ”sprida information” 

i alla ämnen beroende på dess innehåll. I läroplanen står det att ”[s]kolan ska stimulera 

elevernas kreativitet” samt att ”[e]leverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De 

ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer […] och skapande i bild, text och form 

ska vara inslag i skolans verksamheter” (Skolverket, 2016:9–10). Kombinationen av text 

och bild i tecknade serier gör dem till ”en av flera intermediala konstarter”, vilket är att 

serier använder sig av flera olika uttryckssätt (Magnusson, 2005:35). I det centrala 

innehållet i ämnet svenska finns också punkten ”[t]exter som kombinerar ord och bild”, 

som elever i årskurs 1–3 ska arbeta med (Skolverket, 2016:249). Kombinationen av text 

och bild skulle kunna involverar tecknade serier. Läroplanen uttrycker också att 

”[f]örmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig” och under det 

centrala innehållet i ämnet bild står det att eleverna ska arbeta med berättande och 

informativa bilder (Skolverket, 2016:10, 21). Tecknade serier är en sekvens bildrutor som 

skapar en berättelse och beroende på deras innehåll kan de också vara informativa.  

 

Tecknade seriers förmåga att kunna involvera flera ämnen och delar ur läroplanen gör att 

vi ser det som ett gynnsamt arbetsmaterial i undervisningen. Att tecknade serier inte 

nämns uttryckligen kan vara att läroplanen är öppen för egen tolkning och att det är upp 

till varje skola och lärare att välja sitt arbetsmaterial.  

 

3 Bakgrund 

Tekniken att berätta historier med flera bilder går långt tillbaka i tiden och på gravar i 

Egypten, som är över 3000 år gamla, kan man finna längre bildberättelser (Magnusson, 

2005:54). Samhället fick under 1800-talet mer fokus på bilder som följd av att kameran 

uppfanns och tryckkonsten utvecklades och utifrån detta uppkom de första tecknade 
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serierna (Magnusson, 2005:52). Första serierna kunde ses i skämttidningar och under 

1930-talet blev de en dragningskraft för veckotidningarnas försäljning (Magnusson, 

2005:55–56, 90). 

  

Barnlitteraturens utveckling tog fart under 1800-talet och under 1940-talet började man 

använda barnböckernas karaktärer för att skapa tecknade serier (Magnusson, 2005:62, 

148). Tecknade serier blev en större industri och mängden serier ökade i Sverige 

(Magnusson, 2005:62, 148). Tecknade serier riktade sig nu direkt till barn och blev mer 

lättillgängliga, vilket ledde till att det under 1950-talet uppstod en debatt där kritik 

riktades mot serierna (Magnusson, 2005:160–161). Kritiken leddes framför allt av lärare 

och kvinnoorganisationer som ansåg att serietidningarna innehöll rasism, våld och 

sexism, vilket skulle ha en skadlig inverkan på barnen (Magnusson, 2005:160–161). Även 

seriespråket kritiserades för att påverka barnens läsförmåga, då det ansågs innehålla 

”slangspråk, ljudhärmande ord, talspråkliga vändningar och fattigt ordförråd” 

(Magnusson, 2005:162). Magnusson (2005:162) anser att detta var ogrundade tyckanden 

och att de byggde på fördomar mot ”bilden som medium”. Eriksson (2007:9) nämner 

också att skolan under 1960-talet använde tecknade serier för att eleverna skulle lära sig 

skilja mellan bra och dålig litteratur. Intresset för populärkulturen med tecknade serier 

växte under 1960- och 1970-talet och intresseföreningar samt ett medvetande om ”serier 

som ett konstnärligt medium” utvecklades (Magnusson, 2005: 200–201). Uppfattningen 

att tecknade serier skulle ha en skadlig inverkan på barn och ungdomar fanns fortfarande 

kvar (Magnusson, 2005). 

 

3.1 Tidigare forskning 

Tecknade serier har tidigare inte fått ta så stor plats inom svensk forskning. Magnusson 

som publicerade sin undersökning år 2005 (15), kom fram till att ”bortsett från enstaka 

uppsatser och artiklar” så var det ringa svensk forskning om tecknade serier. Enligt 

Wallner (2017:114) så finns det tidigare forskning men då mycket från andra länder som 

till exempel Belgien, Frankrike, USA och Japan. Vi har i undersökningen sett att det har 

tillkommit en del svensk forskning under de senaste 10 åren. Nedan redovisas relevant 

forskning för vår undersökning.  
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3.1.1 Svenska tecknade serier för barn 

Magnusson (2005:12) diskuterar i sin doktorsavhandling om svenska barnseriers 

historiska utveckling och karaktären i deras berättarteknik. Magnusson (2005:12) vill 

med sin studie ”utveckla en användbar terminologi” och “nyansera bilden av vad 

barnserier faktiskt är”. I avhandlingen diskuteras barnseriernas historiska utveckling och 

berör då också människans syn på den. Under 1950-talet uppstod en debatt och kritik 

riktades mot tecknade serier, då de ansågs ha skadlig påverkan på barn (Magnusson, 

2005:161). Även om tecknade serier fick ett lyft under 1960- och 1970-talet så levde den 

negativa synen kvar (Magnusson, 2005:200–201). Seriernas ”status förbättrades under 

1980-talet tack vare mängden nya vuxenserier” (Magnusson, 2005:263). Trots detta anser 

Magnusson (2005:263–264) att barnserier är i en kris, då bilderboken har utvecklats mer 

och ”utmanar, ifrågasätter och förför” barnen. Enligt Magnusson (2005:263–264) kan 

barnserierna som stått stilla och inte utvecklats ha svårt att överleva som en uttrycksform. 

Monika Johansson (2015:1) framför i Serier för läsintresse att det idag finns ett stort 

intresse för tecknade serier hos barn och ungdomar. Även Wallner (2017:111) anser att 

publiceringen av tecknade serier för alla åldrar har ökat under de senaste åren. Tecknade 

serier som litteratur blir ett allt mer vanligt alternativ för både vuxna och barn (Wallner, 

2017:111). Johansson (2015) och Wallner (2017) publicerades 10–12 år efter Magnusson 

(2005) och de visar istället på en ökning än den minskning som Magnusson var övertygad 

om.  

  

3.1.2 Tecknade serier i undervisningen  

Christina Eriksson (2006:15) undersöker i sin uppsats Att arbeta med tecknade serier i 

undervisningen, hur eleverna ställer sig till tecknade serier i undervisningen samt hur 

serierna kan främja elevernas språkutveckling. Eriksson (2006:15) undersöker en 

elevgrupp i årskurs 7 med elever som har svenska som andraspråk. Eriksson (2006:17–

18, 20) utgår från fyra lektionstillfällen där eleverna skriver egna sagor samt gör serier av 

sagorna och följer sedan upp arbetet genom att intervjua eleverna som medverkat under 

lektionerna. Resultaten av intervjuerna visar att eleverna är positiva till att arbeta med 

serier och gärna vill se att skolan arbetar mer med det (Eriksson, 2006: 29). Eleverna 

motiverar sina svar med att ”det var lättare att förstå språket i serier och att serier var 

roligare att läsa än böcker” (Eriksson, 2006: 29). Eriksson (2006:36) anser ”att läsning 

som verkligen intresserar och engagerar eleverna är en förutsättning för att 

språkutvecklingen ska kunna främjas”. Även Wallner (2017:121) menar att användningen 
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av tecknade serier i undervisningen ger ett ökat intresse för läsningen och skapar 

motivation hos elever. Tecknade serier kan användas på flera olika sätt inom 

undervisningen, det gäller bara att ha kunskap om hur (Wallner, 2017:129). Det gäller att 

lärarna har kunskap om hur materialet ska användas för att det ska bli gynnsamt för 

eleverna i slutändan.    

 

Johansson (2015:3) anser att tecknade serier är ett gynnsamt material i undervisningen, 

som kan skapa en bättre läsförståelse. Det innebär att eleverna har stöd av både bild och 

text, vilket kan skapa en lust till att läsa. Tecknade serier är ett utmärkt sätt att lära 

eleverna samband mellan text och bild, inte bara i svenskämnet utan även i övriga ämnen. 

Då samhället numera är mer visuellt så kan eleverna också gynnas av att läsa texter, där 

text och bild samspelar (Johansson, 2015:4). Enligt Johansson (2015:1) är intresset hos 

barn och ungdomar för tecknade serier stort. Studien visade också att elever som läser 

mycket tecknade serier också läser annan litteratur, vilket både kan förbättra deras 

läsförståelse och ge dem större läsglädje.  

 

3.1.3 Lärarens syn på tecknade serier 

Carina Johansson och Therese Skoogh-Olsson (2008:13) undersöker i sin uppsats 

Serietidningar i pedagogiskt syfte - Lärarens syn på̊ serietidningen som pedagogiskt 

redskap, hur lärare ställer sig till att använda tecknade serier i undervisningen. Johansson 

och Skoogh-Olsson (2008:13) använder sig av en enkätundersökning för att undersöka 

om och hur svensklärare i årskurs 1–9 arbetar med tecknade serier. Resultatet av 

undersökningen visar att serier inte har en hög prioritering bland verksamma lärare. 

Författarnas tes om att serietidningar inte är något material som används i undervisningen 

i skolan styrktes av deras resultat (Johansson och Skoogh-Olsson, 2008). Undersökningen 

visar att de flesta lärare väljer bort tecknade serier i undervisningen av brist på eget 

intresse och av okunskap för ämnet (Johansson & Skoogh-Olsson, 2008:25). Eriksson 

(2006:35) gjorde i sin studie också uppföljande intervjuer med lärarna som medverkat 

under hennes lektionstillfällen. Intervjuerna gav olika resultat, vilket Eriksson tolkar som 

att de har olika uppfattningar om tecknade serier. Läraren ”Bertil” ansåg att seriers texter 

var fullvärdig läsning med motivationen att barnen fann det roligt och intressant medan 

läraren ”Anna” ansåg att språket var för enkelt för att vara språkutvecklande (Eriksson, 

2006:35). Oavsett orsak till att tecknade serier väljs bort i undervisningen visar tidigare 

forskning att lärare inte prioriterar tecknade serier som ett arbetsmaterial.  
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4 Metod och material 

Nedan redovisar vi de tillvägagångssätt vi har valt att arbeta med och de material som 

används i studien. Vi gör även en kritisk reflektion kring metodvalen och materialvalet 

Bamse. 

 

4.1 Enkätundersökning 

Vi valde att göra en enkätundersökning bland svensklärare i årskurs 1–3 i närområdets 

olika skolor. Elektroniska enkäter gör det möjligt att nå ut till en större grupp än vad till 

exempel intervjuer gör. Syftet med enkäten var att undersöka hur verksamma lärare ser 

på tecknade serier i undervisningen och att ta reda på i vilken utsträckning tecknade serier 

används och hur de används. I undersökningen var vår avsikt också att undersöka vilka 

fördelar och nackdelar lärare ser med tecknade serier i undervisningen. Högst upp i 

enkäten gavs information om vad enkäten skulle användas till och varför vi skickat ut 

den. Informationstexten var skriven utifrån de forskningsetiska principerna och 

deltagandet var frivilligt. Enkäten granskades både kvalitativt och kvantitativt. Den 

kvantitativa delen av vår studie innebar att vi gjorde en exakt skattning av enkätens data 

medan den kvalitativa datan i större utsträckning synliggör de individuella svaren till 

djupare förståelse. Genom de skriftliga svaren i enkäten kunde vi tydligt urskilja hur 

lärare arbetar med tecknade serier. Denscombe (2016:350) förklarar kvantitativa och 

kvalitativa data som två komponenter, där båda har en stor roll i forskningsarbetet. 

Kvantitativ data för samman statistik av en forskningsstrategi och ger utslag i siffror. Det 

finns olika typer av kvantitativa data och det gäller att vara väl medveten om vilken typ 

av data som ska samlas in för att senare kunna göra en korrekt analys av materialet. Enligt 

Denscombe (2016:383) är kvalitativa datan en mer konkret forskningsstrategi, vilket kan 

ge mer utvecklade svar till forskningen.  

 

Frågorna vi valt att ställa i enkäten är följande: 

• Använder du tecknade serier i din undervisning? 

• Om ja, kan du ge något/några exempel på hur du använder tecknade serier i 

undervisningen? 

• Vilka fördelar/vinster kan du se med att arbeta med tecknade serier i 

undervisningen? 
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• Om nej, vilka nackdelar kan du se med att arbeta med tecknade serier i 

undervisningen? 

 

Enkäten gjordes i dataprogrammet Google forms, som är ett gratisprogram från Google.  

Enkäten skickas direkt från programmet genom mailen till deltagarna och de kan skicka 

svaren tillbaka genom samma mail. Svaren sammanställs direkt i programmet och de kan 

ses både sammanställt och individuellt.  

 

4.2 Undervisningstillfälle 

Undervisningstillfället är en möjlighet att få svar på forskningsfrågan om hur tecknade 

serier kan användas i undervisningen.  

 

Lektionen planerades och utformades utifrån läroplanen och det centrala innehållet i 

ämnena svenska och bild för årskurs 1–3. Syftet var att eleverna skulle få arbeta med 

tecknade serier i läsning och eget skapande. I läroplanen står det att eleverna ska komma 

i kontakt med olika typer av texter och kunna värdera dess källor (Skolverket, 2016:248–

249). Eleverna ska också utveckla en förståelse för att texter kan påverka människor olika 

beroende på dess författare och utformning. I det centrala innehållet står att eleverna ska 

bli presenterade för texter där ord och bild samspelar med varandra. De ska även få 

strategier för att kunna tolka och läsa olika sorters texter, vilket innebär att de ska kunna 

känna till olika texters utformning och karaktär. Det valda materialet under 

undervisningstillfället är Bamse som är en tecknad serie där text och bild samspelar. Den 

tecknade serien handlar om källkritik med budskapet om att man inte ska tro på allt man 

ser och hör, vilket kommer diskuteras i klassen. För mer överskådlig lektionsplanering 

med mer konkreta mål och centralt innehåll, se bilaga A. 

 

Material samlades in genom att en av oss observerade lektionen och antecknade. 

Dokumentationen från observationen utgjorde materialet till analysen. Observationen av 

lektionen dokumenterades utifrån följande utgångspunkter: 

• Vad som sades under lektionen 

• Vad som gjordes 

• Vilka frågor som kom upp 

• Vilka problem som kom upp 

• Vilken motivation och engagemang eleverna hade under lektionen. 
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Lektionen var planerad att pågå under ca 60 minuter. Lektionen inleddes med en kort 

presentation av oss själva och vårt syfte med lektionen samt dess innehåll. Innan 

aktiviteten diskuterade vi i helklass vad en tecknad serie är och vi valde också att ha en 

enkel handuppräckning med muntliga frågor för att ta reda på elevernas förkunskaper och 

hur bekanta de är med tecknade serier. Eleverna fick under alla frågor blunda och lägga 

huvudet på bänken. Detta för att inte påverkas av klasskamraternas svar. Frågorna som 

ställdes var följande: 

• Hur många läser tecknade serier? 

• Läser du tecknade serier mer än 1–2 gånger i veckan? 

• Läser du tecknade serier mindre än 3–4 gånger i veckan? 

  

Bilderna från Bamse visades på smartboarden samtidigt som texten lästes högt för 

klassen. Under högläsningen diskuterades uttryck och känslor som bilderna och dess 

karaktärer förmedlade samt svåra ord. Skillnaden mellan prat- och tankebubblor visades 

och diskuterades också. Högläsningen avslutades med att vi i helklass diskuterade seriens 

budskap: man ska inte tro på allt man ser och hör. 

  

Efter diskussionen fick eleverna göra en egen tecknad serie innehållande tre lika stora 

bildrutor i sekvens. Eleverna fick fria händer om vad deras tecknade serie skulle handla 

om. Detta för att få använda och utveckla sin fantasi och kreativa förmåga. Vygotskij 

(1995:9, 13–14) menar att fantasi, eller den kreativa förmågan, kan kopplas samman med 

verkligheten och att fantasin är grunden för allt konstnärligt, vetenskapligt och tekniskt 

skapande. Vygotskij (1995:14) menar också att allt mänskligt skapande är ”en produkt av 

den mänskliga fantasin”. ”Barnets ritande utgör [...] den främsta formen av skapande i 

tidig ålder” (Vygotskij, 1995:87). Eleverna fick efter att ha ritat klart sina tecknade serier 

berätta om dem för sin bordsgranne.   

 

Lektionen avslutades med en kort utvärdering där eleverna fick blunda och räcka upp 

handen till frågor. Detta för att få en enkel och snabb överblick över elevernas uppfattning 

av lektionen. Följande frågor ställdes:  

• Tycker du lektionen har varit rolig? 

• Skulle du vilja jobba mer med tecknade serier i skolan? 
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4.2.1 Bamse 

Bamse är en välkänd karaktär för barn med pedagogiska och didaktiska inslag i 

handlingen. Valet gjordes utifrån ett pedagogiskt perspektiv samt efter vad eleverna 

kunde tänkas ha för förkunskaper om tecknade serier. Bamse är, enligt Magnusson 

(2005:197) den enda svenska tecknade serien som kan mäta sig med den stora giganten 

Kalle Anka. Bamse är också en av få originella barnserier och enligt seriens författare 

Rune Andreasson ville han ”ge barnen underhållning men också samtidigt spänning utan 

att skrämmas” (Magnusson, 2005: 197, 229). Berättelserna i Bamse är upprepande för att 

barnen ska känna igen sig och känna trygghet samt att den är övertäckt med ”ett filter av 

snällhet och vänlighet” (Magnusson, 2005:229). Magnusson (2005:228) skriver också att 

Bamse är en av få serier som ”växlar mellan olika typer av historier”. Historierna växlar 

genom att Bamse som är en stark och snäll björn oftast räddar andra men som i vissa 

berättelser är den som blir räddad (Magnusson, 2005:228).  Karaktärerna i Bamse är också 

förmänskligade djur. Enligt Magnusson (2005:103) kan barnen enklare känna igen sig i 

karaktärerna, då djuren inte förmedlar någon etnicitet och att könen inte behöver vara 

preciserade.  

 

Den valda tidningen är Bamse nummer 15 från 2017 och det valda avsnittet kan ses på 

sidorna 27–34.  Bamse publiceras av förlaget Egmont Publishing och vi ha valt att utgå 

från pappersexemplar. Avsnittet innehåller typiska drag för en tecknad serie med 

uttrycksstreck, rörelsetecken, prat- och tankebubblor. Lund (2002:73) skriver i boken 

Intermedialitet att serietecknaren använder bildtecken för att läsaren enklare ska kunna 

tolka berättelsen. Bildrutorna i Bamse- avsnittet varierar också i storlek. Lund (2002:73) 

beskriver variationen av rutstorlek som ett sätt att ”rytmisera och dramatisera 

berättelsen”.  

 

Avsnittet handlar om den fiktiva nyhetstidningen Folkets Blad som har fått en ny 

praktikant då en av den ordinarie personalen är på semester. Den nya praktikanten Brutus 

Sork kommer med egna nyheter som han har fått från en hemlig ”tipsare”. Nyheterna 

framställer Bamse som en ohederlig buse. En dag kommer Brutus Sork med en artikel om 

att Bamse rånar en bank och han visar ett foto som bildbevis. Artikeln publiceras och 

nyheten sprids bland ett upprört folk. Bamse och hans vän Lille Skutt läser artikeln och 

blir chockade. Bamse tror att han går i sömnen och då gör dumma saker. Lille Skutt visar 

sedan artikeln för Skalman som i sin tur tar med Bamse och Lille Skutt till 
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tidningsredaktionen. Där begär Skalman att få se två tidigare nummer för att kunna 

jämföra bilderna med den senaste nyheten. Det framkommer då att bilden av Bamse som 

rånar en bank är ett fotomontage av två tidigare bilder. På en av de tidigare bilderna visas 

hur Bamse bryter upp en brinnande bil för att rädda en instängd familj, och på den andra 

bilden kan man se en tjuv bryta upp en bankdörr. En orolig Brutus Sork hör allt och smiter 

från redaktionen till sin riktiga chef Krösus Sork. Krösus Sork vänder det här till sin fördel 

och skriver i sin tidning Dags-Nytt att Folkets Blad skriver lögner. Avsnittet slutar med 

budskapet att man inte ska tro på allt man ser och hör. 

 

4.3 Metod- och materialkritik 

Det finns många risker med att använda sig av en enkätundersökning. 

Enkätundersökningar är beroende av svarsfrekvensen hos sina deltagare. Mindre 

svarsfrekvens ger ett mindre trovärdigt och tydligt resultat. Svaren i enkäten kan också 

leda till ett sämre resultat om enkätdeltagarna väljer att inte utveckla sina svar eller väljer 

att svara på endast en fråga. En risk var också att lärarna inte använde sig av tecknade 

serier, vilket gör att vi inte kunde få svar på våra forskningsfrågor om hur tecknade serier 

används och vilka för- och nackdelar lärare ser med dem.  

 

Lektion som metod kan gå fel på många olika sätt. Yttre faktorer kan påverka en lektion 

negativt. Bråk på rasten kan störa och ta tid från lektionen. Eleverna kan också tappa 

fokus från lektionen genom att andra faktorer i omgivningen kan vara mer lockande. 

Eleverna kunde tappa motivationen om de saknade intresse för att teckna eller hade svårt 

att komma på en berättelse att teckna om. Aktiviteterna kunde också dra ut på tiden så 

eleverna inte hann att göra klart sina tecknade serier eller berätta för varandra.  

 

Bamse är ett välkänt material men kan anses för barnsligt för elever i årskurs 3 med 

textens enkla språk och karaktärernas snälla respektive elaka utseende. Bamse kan också 

uppfattas tråkig och sakna spänning då de goda alltid vinner i slutet. Även om handlingen 

ibland ändras så Bamse behöver räddas, så vinner alltid Bamse på något sätt. I avsnittet 

kan också vara för självklart med vilka som är goda och vilka som är onda, då Brutus 

Sork också är en sork och har samma efternamn som elaka och giriga Krösus Sork. 
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4.4 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra etiska principer, nämligen informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna ska informeras om undersökningens syfte och om den är frivillig 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Samtyckeskravet innebär att deltagarna ”har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” och om deltagarna är under 15 år meddelas 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002:9). Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna 

”skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

Nyttjandekravet innebär att ”[u]ppgifter insamlade om enskilda personer [endast får] 

användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002:14). Det är dessa fyra etiska 

principer vi har följt under vår arbetsgång.  

 

Lärarna i enkätstudien fick ett meddelande i början av enkäten, där vi presenterade oss 

själva, redogjorde enkätens syfte, och att svaren skulle sammanställas till ett resultat i 

uppsats och att deltagande lärare garanterades anonymitet. Enkäten var också frivillig så 

det fanns inget tvång för lärarna att svara. 

 

Eleverna i undervisningsstudien blev i början av lektionen informerade om 

undersökningens syfte och om hur det insamlade materialet skulle användas. Eleverna 

fick också ta del av information som att inga av deras namn kommer att finnas med i 

arbetet. Resultaten redovisas anonymt och även om vi endast genomförde lektionen med 

en klass kan ingen utomstående spåra resultaten tillbaka till dem. Lektionen var ett 

undervisningstillfälle som följde kunskapsmål, vilken gjorde den mindre frivillig. 

Fotodokumentationen av elevernas slutprodukter var frivillig och endast de elever som 

godkände sin medverkan finns med i bilaga B. 

 

5 Analys och resultat 

Nedan analyseras och redovisas slutresultaten av det insamlade materialet från enkät- och 

undervisningsstudien. 
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5.1 Analys och resultat från enkätundersökningen 

Vi hade inte bestämt något antal utan avsikten med enkäten var att få iväg så många som 

möjligt till verksamma lärare i årskurs 1–3 inom närområdet, för att få större trovärdighet 

av resultaten. Detta blev problematiskt, då det var svårt att få tag på mailadresser. Efter 

mycket letande kunde vi konstatera att det inte fanns någon samlingssida med 

mailadresser i kommunen. Vi mailade till tidigare handledare från den 

verksamhetsförlagda utbildningen och tidigare klasskamrater som nu är verksamma 

lärare.   

 

Lundgren och Eriksson (2013) skriver att svarsfrekvensen på enkäten under 2000-talet 

drastiskt har minskat i samhället. Lundgren och Eriksson (2013) menar att trots att 

människor idag borde vara lättare att kontakta är de nu mer rörliga och flyttar omkring 

mer. Det finns inte heller några register över mobilnummer och människorna upplever 

sig inte ha tid att svara (Lundgren och Eriksson, 2013).”[A]tt färre personer svarar på 

enkäter behöver inte i sig vara ett bekymmer” utan det viktiga är att ”de som svarar är 

representativa för den målgrupp som undersöks” (Lundgren och Eriksson, 2013). 

Gruppen som svarat i vår enkätstudie är verksamma lärare i årskurs 1–3, vilket är den 

målgrupp som vi velat undersöka. Gruppen har därmed varit representativa för den 

målgrupp som vi har velat undersöka.  

 

Enkäten skickades till sammantaget 17 verksamma lärare på fem olika skolor i 

närområdet. Svarsfrekvensen av dessa 17 var ändå mer än hälften då 9 svarade. 
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I nedre raden i diagrammet ovan kan man se antal svar från lärarna. Fem lärare har svarat 

ja och fem lärare har svarat nej, utav dessa har en lärare svarat både ja och nej på frågan. 

Detta då läraren endast använt tecknade serier i undervisningen en gång.  

 

Den andra frågan ”om, ja, kan du ge något/några exempel på hur du använder tecknade 

serier i undervisningen”, besvarades av fem lärare. Lärarnas svar skulle kunna vara 

möjliga arbetssätt i undervisningen. Svaren kunde sammanställas till följande punkter: 

• högläsning 

• enskild läsning 

• rita och skriva egna serier 

• bildanalys 

• Bamsetidningar med olika teman, som källkritik, diabetes och sopsortering 

• använder 3–4 bilder för att diskutera givna inledningar 

• använder tecknade seriers bilder och låter eleverna skriva en dialog/text. 

 

Den tredje frågan, ”vilka fördelar/vinster kan du se med att arbeta med tecknade serier i 

undervisningen?”, besvarades av åtta lärare. Lärarnas svar kunde sammanställas till 

följande punkter: 

• berättelsens uppbyggnad är tydlig och lätt att följa 

• karaktärernas kroppsspråk förstärker känslan och stämningen i texten 

• lättläst med bildstöd 

• texten är ofta skriven med versaler som kan vara bra vid läsinlärning 

• tecknade serier kan enklare fånga intresset hos mindre barn och elever med 

lässvårigheter 

• motivationshöjande 

• enklare att se hur en dialog är uppbyggd jämfört med en bok 

• ämnesintegrerade 

• visar ett händelseförlopp. 

 

Den fjärde frågan ”om nej, vilka nackdelar kan du se med att arbeta med tecknade serier 

i undervisningen”, besvarades av sex stycken lärare. Lärarnas svar kunde sammanställas 

till följande punkter: 

• för många bilder för att de yngsta barnen ska orka hålla fokus 

• ofta torftigt språk 
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• ökar inte elevernas ordförråd 

• svårt att hitta användbara serier 

• inte så lättillgängliga 

• svårt att se att serier kan användas till annat än läsningen, vore bra om serierna 

behandlade olika typer av ämnen 

• kan begränsa elevernas föreställningsvärld, då de blir serverade med bilderna och 

inte utmanas. 

 

En del av lärarnas svar i enkäten kunde ses som motstridiga. Lärarna hade på nackdelar 

angivit att det var svårt att använda tecknade serier till annat än läsning medan på frågan 

hur de använde tecknade serier framkom flera andra saker som bildanalys, låta eleverna 

skapa egna tecknade serier och låta dem skriva egna texter till bilderna. En annan del av 

frågorna som besvarades motstridigt var att lärarna hade svarat på nackdelar att det är 

svårt att hitta användbara tecknade serier och som behandlar olika teman. Under frågan 

hur de använde tecknade serier kunde det ses att några lärare använde tecknade serier som 

Bamse i undervisningen, då den bearbetar olika teman. Lärarna angav också som en 

nackdel att tecknade serier begränsade elevernas föreställningsvärld, då tecknade serier 

serverade dem bilderna. På frågan hur de använde tecknade serier kunde det ses förslag 

på hur lärarna arbetar för att utveckla elevernas föreställningsvärld, som exempelvis 

genom att låta dem skapa egna tecknade serier. När vi undersökte lärarnas enskilda svar 

kunde vi se att de motstridiga svaren kom från olika lärare. Det skulle kunna tolkas som 

att en del lärare saknar kunskaper och erfarenhet av tecknade serier.  

 

5.2 Analys av undervisningstillfället 

Lektionen hölls i en av våra tidigare klasser från verksamhetsförlagda utbildningen. 

Klassen var ursprungligen inte vårt förstahandsval utan planeringen gjordes för en annan 

klass. Ändringen medförde att vi fick en engelsktalande elev i klassen, som endast förstod 

en del svenska. Texten i Bamse behövdes då översättas till engelska vilket skulle medföra 

att lektionen blev längre och läsningen mindre sammanhängande. I samråd med 

klassläraren och med godkännande från eleven valde vi att bara läsa på svenska. Eleven 

hängde med så mycket denna kunde under läsningen och förstod ändå med bildstödet en 

del av historien. Eleven fick också budskapet i texten och skillnaden mellan tal- och 

tankebubblan förklarat på engelska. Instruktionerna gavs också på engelska så eleven 

kunde delta i aktiviteten. Klassen som studien genomfördes i bestod vid tillfället av 22 
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elever varav en avvek under högläsningen. Elevernas tecknade serier finns att se i bilaga 

B.  

 

Arbetets ena teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet, handlar om att 

människan lär sig i samspel med andra. Enligt Hwang och Nilsson (2011:67) kan till 

exempel språket utvecklas i växelverkan mellan individer. Språket är viktigt då det 

möjliggör olika vägar som problemlösningar och gör att barn kan medverka i olika sociala 

sammanhang (Hwang och Nilsson, 2011:67). Eleverna fick under lektionen svara på 

frågor, diskutera med sina kamrater och med oss. Diskussionerna möjliggjorde fler 

upptäckter i Bamse och även i elevernas egna tecknade serier. 

 

Den andra av arbetets teoretiska utgångspunkter var intermedialitet, alltså samspelet 

mellan ord, bild och ton (Lund, 2002:7). Bilder och uttryck i den tecknade serien Bamse 

diskuterades för att tydliggöra berättelsens handling. Bilderna ur serien scannades in på 

datorn för att kunna visas på smartboarden. Eleverna kunde på så sätt se bilderna under 

högläsningen. Eleverna kunde också se skillnaden mellan prat- och tankebubbla i bilderna 

och genom samtal kunde de förstå skillnaden. 

 

5.2.1 Vad sades och gjordes under lektionen? 

I diagrammen nedan redovisar vi resultaten från lektionens inledande och avslutande 

frågor som klassen fick svara på med handuppräckning. Eleverna fick under tillfället 

också blunda för att inte påverkas av varandra. 
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I diagrammet ovan kan vi se att sammantaget svarade 22 elever på den inledande frågan. 

I nedre delen av diagrammet kan det ses att 13 elever svarade ja och nio elever svarade 

nej på frågan hur många som läste tecknade serier.  Resultatet visar att mer än hälften av 

klassen läser tecknade serier.  

 

 

Diagrammet ovan visar svaren på följdfrågorna som besvarats av de 13 elever som 

svarade ja på första frågan.  På följdfrågorna svarade nio elever att de läste tecknade serier 

mer än 1–2 gånger i veckan och fyra elever att de läste tecknade serier mindre 3–4 gånger 

i veckan. 
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Diagrammet ovan visar svaren från de avslutande frågorna där 21 elever svarade. På 

första frågan kan det ses att 21 elever ansåg att lektionen varit rolig. På andra frågan 

svarade 18 elever att de ville att skolan skulle jobba mer med tecknade serier.  

 

Sammanställt av handuppräckningsfrågorna så var det drygt halva klassen som läste 

tecknade serier och de flesta av dessa läste mer än 1–2 gånger i veckan. Alla elever i 

klassen ansåg att det varit roligt att arbeta med tecknade serier under lektionen och de 

flesta skulle gärna vilja att skolan arbetade mer med tecknade serier.   

 

Eleverna fick under lektionen genom högläsning och bildvisning ta del av Bamse och 

under högläsningen stannade vi upp och pratade om skillnaden mellan prat- och 

tankebubbla, som båda kunde ses på första sidan av det valda avsnittet. Diskussionerna 

handlade också om vilka känslor karaktärerna förmedlade och hur de förmedlades. 

Exempelvis diskuterades dropparna som kommer från lille Skutt och genom diskussionen 

kom vi fram till att de förmedlade orolighet och kanske till och med rädsla. Ett annat 

exempel är den mörka röken som kommer från Harry Grårävs huvud som är ett tecken på 

ilska.   

 

Skillnader kunde ses mellan de elever som läste tecknade serier och de som inte gjorde 

det. Eleverna som läste tecknade serier deltog mer aktivt i diskussionerna. Detta 

inkluderade även de elever som i vanliga fall brukade vara mindre aktiva under 

lektionerna. 

 

Skapandet ska, enligt Vygotskij (1995:96) vara frivilligt och komma från barnets egna 

intresse. Eleverna fick utifrån sina egna intressen och den egna fantasin fria händer att 

teckna egna serier med tre lika stora rutor i sekvens. Barnets fantasi är krav- och 

anspråkslöst och ”[b]arn kan göra allt av allt” (Vygotskij, 1995:39). Eleverna spenderade 

mycket av tiden med att rita, färglägga och lägga till diverse detaljer i sina fantasifulla 

serier.  

 

• En elev hade lämnat en yta vit och målat resten mörkt för att signalera ljuset från 

en gatlampa.  

• Två elever hade målat rutorna från ett uppifrån-perspektiv. Bilderna visade hur en 

person sitter i en soffa och spelar tv-spel.  
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• En elev hade ritat en tecknad serie om två personer som bygger en snögubbe, där 

snögubben får en ny snöboll i varje ruta medan den ena personen hela tiden 

uppmuntrar den andra om att de snart är klara med snögubben.  

• Fyra elever hade ritat tecknade serier om ett frö som växer i varje ruta och tillslut 

blir en blomma. En av dessa elever berättade också muntligt att det var en pappa 

som hade planterat fröet. Efter sju år hade blomman vuxit upp och efter 1000 år 

till så kommer pappans son och sågar ner blomman.  

• En elev hade tecknat en serie om en bomb som exploderar. Explosionen var tydligt 

färglagd med röd, gul och orange färg och hade formen av en svamp.  

• En elev hade tecknat en serie om en mamma och dotter som bakar, där mamma 

går ur bild men som fortfarande är med i historien genom att en pratbubbla visade 

att hon är med i samtalet med dottern.  

• En annan elev hade ritat en tecknad serie om kaniner där ena kanin blir ledsen och 

sedan glad när denne får en ballong. Kaninerna är vända framåt med kroppen men 

deras blickar är riktade mot varandra som i en dialog.  

 

Resultaten av elevernas tecknade serier kan ses i bilaga B. Fyra elever hade målat ett frö 

som planterats och sedan blivit en blomma. Eleverna som ritade dessa hade ingen kontakt 

med varandra under lektionen. Tidigare erfarenhet av klassen gör att vi tolkar serierna 

som att de har inspirerats från naturkunskapen då de där arbetat med växter och örter. 

Efter en analys av bilderna kunde det konstateras att eleverna använde sig av olika 

utformningsätt för att teckna sina serier. De flesta av eleverna valde att teckna sina serier 

med text och gjorde detta i olika former. Lund (2002:74) skriver att ord används på tre 

olika sätt ”som berättelse, som dialog och som ljudeffekter”. Eleven som tecknade serien 

TNT gav ljudeffekten av skratt genom att skriva ”hehe” bredvid bomben i en pratbubbla. 

Flera elever använde dialoger mellan karaktärerna genom pratbubblor. Två elever valde 

att ha med en berättande text varav en valde att ha texten utanför och den andra i rutorna. 

Ett mindre antal elever valde att teckna med endast bilder och de valde att göra det i 

naturteman. Enligt Lund (2002:71) kräver berättelser med endast bilder ”läsarens kreativa 

medverkan”. Lunds (2002:72) beskrivning av tecknade serier är att varje ruta visar ett 

här-och-nu ögonblick. Eleverna som tecknade med endast bilder visade i varje ruta en ny 

händelse, som exempelvis eleverna som ritade ett frö i första rutan som sedan växer i 

varje ruta. 
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Lund (2002:73) menar att serietecknaren kan genom att ändra bildrutornas storlek och 

läsriktning dramatisera och påverka tiden i berättelsen. Eleverna fick under arbetet tre 

lika stora rutor att teckna sina serier i, vilket gjorde att de inte kunde dramatisera sina 

berättelser extra eller förstora speciella rutor. Ingen av eleverna valde att ändra läsriktning 

i sina tecknade serier.  

 

Några få elever valde att använda sig av olika bildtecken för att visa olika uttryck, som 

exempelvis eleven som ritade serien med rubriken mesil. Eleven ritade rök framför 

ansiktet på en av gubbarna för att signalera att han rökte. Eleven ritade även streck runt 

huvudet på samma gubbe fast i den sista rutan för att signalera att han blev förvånad/rädd. 

Lund (2002:71) menar att genom att använda bildtecken kan läsaren enklare tolka 

berättelsen.   

 

Eleverna fann det också roligt att få berätta om sina tecknade serier både för oss och för 

sina kamrater. I exemplet med eleven som ritade en son som sågar ner blomman vars frö 

pappan hade planterat tidigare, så kom fler detaljer fram i berättelserna genom att eleverna 

muntligt fick berätta. 

 

5.2.2 Vilka frågor och problem uppstod under lektionen? 

Eleverna uppfattade och förstod aktiviteten relativt snabbt och inga större frågor eller 

problem uppstod. Under högläsningen hade en seriesida fallit bort från presentationen så 

förvirring uppstod under en liten stund. Eleverna såg fel sida under läsningen av en annan, 

vilket gjorde att de inte kunde svara på en del frågor. Viktiga delar av sidan förklarades 

så eleverna i alla fall kunde få en bild i huvudet. Eleverna verkade förstå sammanhanget 

i texten och de kommande händelserna på de resterande sidorna ändå. Ett annat problem 

som uppstod var att cirka 2–3 elever hade svårt att komma på vad deras tecknade serie 

skulle handla om. Det räckte att prata med eleverna för att de snabbt skulle komma på 

något och börja teckna. 

 

5.2.3 Vilken motivation och vilket engagemang hade eleverna under lektionen? 

Under lektionen visade eleverna både engagemang och motivation, vilket innebar att de 

satt tyst och lyssnade aktivt på berättelsen och instruktionerna. Vi uppfattade eleverna 

som aktiva genom att de hela tiden hade blicken framåt antingen på smartboarden eller 

läsaren. Eleverna visade också engagemang genom att de räckte upp händerna för att 
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besvara frågor som ställdes under lektionen och bad om hjälp eller frågade när det var 

något de inte förstod. Innan eleverna individuellt började teckna småpratade de med 

varandra och frågade till exempel vad deras bordsgranne skulle teckna eller berättade om 

sina egna idéer. Det visar att eleverna uppskattade uppgiften och var positiva till att börja 

med den.  

6 Sammanfattande diskussion 

Vi har under arbetets gång upplevt en osäkerhet och en okunskap om tecknade serier hos 

lärare. Vår uppfattning efter enkät- och undervisningsstudien är att tecknade serier inte är 

ett material som används regelbundet i klassrummet, om det används överhuvudtaget. 

Uppfattningen grundas i lärarens motstridiga svar i enkäten och elevernas positiva 

inställning till uppgiften.  Även resultaten från tidigare forskning visade att lärare 

antingen saknade intresse eller kunskap om tecknade serier för att använda dem i 

undervisningen (Johansson och Skoogh-Olsson, 2008:25). Tidigare forskning visade 

också att arbetet med tecknade serier i undervisningen var motivationshöjande för 

eleverna (Eriksson, 2006:29 och Wallner, 2017:121). Johansson (2015:3) ansåg även att 

tecknade serier var ett gynnsamt material i undervisningen som kunde ge bättre 

läsförståelse. 

 

Slutresultaten från vår undersökning visade liknande resultat som tidigare forskning gör. 

Eleverna i undervisningsstudien visade stort engagemang och var motiverade under 

aktiviteten. Eleverna lyssnade aktivt under högläsningen, deltog i diskussionerna och 

utförde uppgiften med en positiv inställning. I läroplanen (Skolverket, 2016:247) står det 

att ”[u]ndervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva”. Det 

framkom också i undervisningsstudien att eleverna ville arbeta mer med tecknade serier 

i skolan. Enligt Wallner (2017:121) kan tecknade serier i undervisningen öka elevernas 

engagemang under lektionen, för att de tycker den blir rolig att delta i. Även Frick 

(1977:129) menade att ”[d]en kan komplettera och stödja undervisningen” samt ”öka 

trivseln med skolarbetet och stimulera till aktiva insatser där”. Läroplanen tar inte 

ordagrant upp tecknade serier men inslag till tolkning finns. Exempelvis i det centrala 

innehållet för svenska finner vi att eleverna ska jobba med ”[t]exter som kombinerar ord 

och bild” (skolverket 2016:249), vilket skulle kunna tolkas som tecknade serier. 

Tecknade serier som material innehåller flera inlärningsmöjligheter. Den ger visuellt stöd 
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genom bilder och ett auditivt stöd i text genom möjlig högläsning och diskussion. 

Eleverna kan också lära sig kinestetiskt, vilket innebär att de lär sig genom att göra och 

använda kroppen, som till exempel skapa egna tecknade serier.  

 

Tecknade serier ger eleverna bild- och textstöd (Johansson, 2015:3). Eleverna med 

svenska som andraspråk i Erikssons (2006:35) studie ansåg att ”tecknade serier båda är 

roligare och lättare att förstå än […] vissa böcker”. Under vår undervisningsstudie deltog 

en elev med svenska som andraspråk. I samtal med eleven efter högläsningen av Bamse 

på svenska framkom det att eleven till stor del förstod handlingen. Tecknade seriers form 

med bilder och ibland korta och enkla meningar kan ge elever med svårigheter i svenska 

språket stöd. I vår enkätundersökning angavs också fördelarna att tecknade serier är 

lättlästa med bildstöd och att den enklare kan fånga intresset hos elever med 

lässvårigheter.  

 

I vår undersökning har det framkommit flera möjliga arbetssätt att använda tecknade 

serier i undervisningen. Enkätundersökningen visade möjligheter som enskild läsning, 

diskutera tecknade series givna inledningar och skriva egen text till färdiga bilder. I vår 

undervisningsstudie genomförde vi också högläsning med bildvisning och diskussioner. 

Eleverna fick också använda sin fantasi och kreativitet för att skapa egna tecknade serier. 

Enligt Vygotskij (1995: 13–14) är fantasin grunden för allt konstnärligt, vetenskapligt 

och tekniskt skapande, det vill säga allt mänskligt skapande. Vygotskij (1995:87) menar 

att den främsta formen av skapande i tidig ålder är barnets ritande. Skapandet ska vara 

frivilligt och ska ske utifrån barnets egna intresse (Vygotskij, 1995:96). Eleverna fick i 

arbetet fria händer att bestämma handling och hur den tecknade serien skulle utformas. 

Arbetet har varit framgångsrikt och utvecklat våra kunskaper om hur tecknade serier kan 

användas i undervisningen och vad som finns att använda.  

 

Några nackdelar med tecknade serier som en del lärare angav i enkäten var att tecknade 

serier har ett torftigt språk och inte utökar elevernas ordförråd. Detta upplevde inte vi 

under vår undervisningsstudie, då en del ovanliga eller svåra ord och ordspråk kunde leda 

till diskussioner. Avsnittet vi valde att läsa innehöll ord som fotomontage och redaktion. 

Ordens betydelse blev till viss del tydliga av bildstödet men klargjordes med hjälp av 

diskussionerna. Även om alla elever inte deltog aktivt i själva diskussionen så uppfattade 

vi att de ändå lyssnade aktivt. Möjligheterna till att utveckla elevernas ordförråd finns vid 
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användning av rätt material och genom möjliga diskussioner. Vi har under arbetets gång 

upptäckt att det finns tillgång till färdiga lärarhandledningar. En del av lärarnas svar i 

enkätundersökningen visade att de saknade kunskapen om vilket material som finns och 

var de kan hitta det. Lärarna svarade att det inte var lättillgängligt och att de inte kände 

till färdigt material som behandlar olika ämnen.   

 

Wallner (2017:129) anser att tecknade serier kan användas på flera olika sätt inom 

undervisningen och att det bara handlar om att ha kunskap om hur. Fördelar och nackdelar 

finns inom alla ämnen och arbetsområden, det gäller bara för läraren att hitta fungerande 

material och arbetssätt för den egna klassen.  Även om det skiljer ungefär tio år mellan 

vår undersökning och tidigare svensk forskning så är resultaten i studierna likartade. Detta 

tyder på att ingen större förändring har skett under de senaste tio åren. Vi upplever att 

tecknade serier är ett gynnsamt material för elevernas lärande och vår förhoppning är att 

tecknade serier i framtiden ska få ta mer plats både inom forskningen och i klassrummet.  

 

7 Vidare forskning  
 

Tidigare forskning har visat att tecknade serier är ett gynnsamt arbetsmaterial genom att 

det skapar motivation och engagemang hos eleverna inför uppgifter samt gynnar deras 

läsförståelse och läsutveckling. Vi har under vår undersökning kunnat konstatera liknande 

resultat och vi tror att det finns fler fördelar med tecknade serier i undervisningen. Vår 

åsikt är för att tecknade serier ska få en större plats i klassrummet och på lärarutbildningen 

behövs det mer forskning om vilka fördelaktiga faktorer som finns. Vidare forskning bör 

då undersöka tecknade series gynnsamma faktorer på ett djupare plan. 
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9 Bilagor 

 

  Bilaga A Lektionsplanering 

 

Förutsättningar 

Lektionen kommer vara:  

• i ca 1 timme 

• i en årskurs 3 

• i en elevgrupp på ca 22 elever. 

Förankring i kursplanen  

Svenska 

Syfte: 

“läsa och analysera [...] andra texter för olika syften” 

Centralt innehåll för årskurs 1–3 

Svenska  

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll.  

• Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

 

Tala, lyssna och samtala 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för 

olika mottagare. Bilder [...] som kan stödja presentationer.  

 

Berättande texter och sakprosatexter 

• Texter som kombinerar ord och bild [...].  

 

Informationssökning och källkritik  

• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet  

 



 

 II 

Bild 

• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder 

• Teckning, måleri 

Genomförande 

1. Kort presentation av oss, uppsatsen och dess syfte samt lektionen och dess syfte. 

Eleverna får veta att resultatet sammanställs i arbetet och att inga namn kommer 

nämnas.  

2. En enkel undersökning i klassrummet med handuppräckning, där eleverna får 

under de tre sista frågor också blunda. 

• Vad är tecknade serier? 

• Hur många läser tecknade serier? 

• Läser du tecknade serier mer än 1–2 gånger i veckan? 

• Läser du tecknade serier mindre än 3–4 gånger i veckan? 

3. Högläsning av Bamse på smartboarden. Diskutera karaktärernas uttryck och 

känslor samt hur de förmedlas i bilderna. Prata om skillnaden mellan tal- och 

tankebubbla. Diskutera svåra ord.  

4. Diskutera budskapet i helklass. 

5. Eleverna ska skapa sin egen tecknade serie med tre rutor. Handlingen får de 

själva bestämma.   

6. Eleverna får berätta och visa sina färdiga serier för bänk kompisen.  

7. Avslutande utvärdering av lektionen med handuppräckning där eleverna också 

får blunda. 

• Tycker du lektionen har varit rolig? 

• Skulle du vilja jobba mer med tecknade serier i skolan? 
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Bilaga B Undervisningsstudiens slutprodukter 
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