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Abstract 
Erik Larsson & David Ohlsjö (2015). Att utveckla elevers läsförståelse: En undersökning av 

kurslitteratur för blivande lärare (Developing pupils' reading comprehension: A study of 

textbooks for aspiring teachers). Independent Project, Swedish, Specialication in Early Years 

Teaching and Grades f-3, Basic Course, 15 Credits. School of Humanities, Education and 

Social Sciences. 

According to the results of both PIRLS 2011 and PISA 2012, Swedish pupils' reading ability 

and comprehension has deterioated. One possible factor to these results may be the teacher. 

The purpose of this study is to find out what aspiring teachers are offered by their course 

literature to develop pupils reading comprehension. We have investigated and compared four 

course literature books by using research concerning reading comprehension and a method 

called framework. The selected books are frequently used at ten of Sweden's most sought 

colleges and universities in the educational programs of aspiring teachers in the f-3 program. 

Our study concludes that the activities reading aloud and various types of conversations are 

currently the main methods of teaching reading strategies. In our results we also recognized 

that there is a lack of interactive learning materials. The books barely mention the importance 

of using multimodal media in the process of developing reading comprehension. Pictures are 

however mentioned more than multimodal media, but are still not a main factor in developing 

pupils' reading comprehension.  

Keywords: läsförståelse, lässtrategier, högläsning, boksamtal, textsamtal, samtalsmodeller  
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1. Inledning 
Skolan har de senaste åren blivit en het fråga inom både den politiska arenan och i media. 

Begreppet “flumskola” har bland annat använts som ett uttryck för de försämrade resultat 

som uppmärksammats i både PISA- och PIRLS-testerna, vilka påvisar att elevers läsning av 

både skönlitteratur och sakprosatexter har försämrats. Testerna visar också att den positiva 

inställningen till läsning har försämrats hos svenska elever sedan 2001 (Skolverket, 2012) 

vilket har medfört att skolan har hamnat i en förhållandevis problematisk situation. Kraven på 

en god läsförmåga ställs tidigt på elever i skolan, då vi lever i ett samhälle där text omger oss 

dagligen, på teve, internet, i tidningar och på många andra ställen. De texter som elever möter 

på fritiden är ofta digitala och multimodala, vilket innebär att innehållet kan förmedlas via 

flera olika teckensystem såsom skrift, bild och ljud (Magnusson, 2014). Text (i en bred 

bemärkelse) innehar med andra ord en central plats i det nutida samhället. Detta medför att en 

god läsförståelse är mycket viktig, inte bara en läsförståelse som gäller för skrivtecken men 

också andra teckensystem som bidrar till att förmedla innehåll. Användandet av multimodala 

medier får också stöd i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Det står skrivet i centrala innehållet för svenska att texter som kombinerar ord och bild ska 

användas, exempel som ges är bland annat film, interaktiva spel och webbtexter (Lgr 11).  

Det ställs krav tidigt på elever och deras läsning. I Lgr 11 står att elever redan i slutet av trean 

ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt. För att eleverna ska utveckla de 

nödvändiga kunskaperna som Lgr 11 redogör för så är det av stor vikt att läraren har med sig 

goda kunskaper från sin lärarutbildning. Lärarens kunskaper bygger delvis på den 

kurslitteratur som ingår i utbildningen. Det innebär att kurslitteraturen bör ha ett gott innehåll 

som blivande lärare sedan kan omsätta i praktiken för att utveckla elevers läsförståelse med 

god framgång. I tidigare forskning skriver Catarina Schmidt (2013) att skolundervisningen 

präglas av ett fokus kring avkodning, det vill säga att eleverna tränas i att kunna koppla ihop 

ljud och bokstäver till ord men inte i att förstå innehållet. En tänkbar anledning till detta 

fokus kanske finns i den kurslitteratur som lärare har tagit del av; litteraturen kanske inte 

lyfter fram läsförståelsen i samma mån som avkodningen. Med tanke på att innehåll som 

tidigare nämnts också förmedlas genom många teckensystem så är det även av intresse att 

undersöka hur multimodala texter framhålls i litteraturen för att utveckla elevers läsförståelse. 

Studiens huvudområde är just därför den litteratur som används vid svenska lärosäten inom 

ämnet svenska för lärarstudenter med inriktning mot årskurs förskoleklass - grundskolans 
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årskurs tre. Utvald litteratur som används vid svenska lärosäten ska i vår uppsats undersökas 

för att se vad blivande lärare erbjuds för att utveckla elevers läsförståelse. 

  

1.1 Disposition 

Det självständiga arbetet innehåller sex kapitel. I det första kapitlet presenteras arbetets syfte 

och frågeställningar. I det andra kapitlet så redovisas vår metod som innefattar materialurval 

och avgränsningar samt dataanalys. I början av det tredje kapitlet behandlas vår 

litteraturgenomgång i form av en begreppsdefinition av multimodalitet, PISA- och PIRLS-

rapporterna i korthet och Lgr 11. Tredje kapitlet avslutas med forskning kring läsförståelse, 

bilder och multimodalitet samt av en kort presentation av kurslitteraturen som analyserats. 

Under det fjärde kapitlet redovisas resultaten av vår undersökning och avslutas med 

sammanställningar av resultaten. I det femte kapitlet diskuteras och jämförs resultatet från det 

föregående kapitlet. Det femte kapitlet avslutas med metodkritik. I arbetets sjätte och 

avslutande kapitel så redovisas en sammanfattning av hela uppsatsen. Utöver dessa sex 

kapitel så tillkommer våra bilagor. 

  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra utvald kurslitteratur som behandlar 

läsförståelse. Den kurslitteratur som analyseras är avsedd för blivande lärare inriktade mot 

förskoleklass till årskurs tre. Analysen fokuserar på de metoder och arbetssätt som litteraturen 

tar upp, men även på hur multimodalitet och bilder lyfts fram för att utveckla elevers 

läsförståelse. Analysen av kurslitteraturen syftar till att bidra med kunskap om vad 

litteraturen erbjuder blivande lärare för att utveckla elevers läsförståelse. 

 

1.3 Frågeställningar 
 Vilka metoder och arbetssätt lyfts fram i den undersökta kurslitteraturen som 

betydelsefulla för att utveckla elevers läsförståelse?  

 Vilken betydelse ges bilden och multimodalitet1 för att utveckla elevers läsförståelse i 

den undersökta kurslitteraturen?  

                                                           
1 Med "multimodalitet" avses i denna studie både digitala verktyg och skärmbaserade texter som kan förmedlas 

genom olika teckensystem som auditiva, visuella och skriftliga.  Bilden, även om den också är en komponent i 

multimodala texter, kopplas i denna studie främst till tryckta böcker 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras de praktiska aspekterna av hur materialet har samlats in och 

analyserats. Först presenteras materialurvalet samt avgränsningarna som gjordes, sedan 

beskrivs hur det insamlade materialet analyserades. Avslutningsvis diskuteras kritiskt vårt val 

av metod och material samt hur dessa val kan ha påverkat resultatet. 

2.1 Materialurval & avgränsningar 

För att undersöka vad blivande lärare får med sig för att utveckla elevers läsförståelse så är 

studiet av den kurslitteratur de erbjuds ett sätt att besvara detta. Den utvalda litteraturen 

används på majoriteten av lärarutbildningarna vid de 10 mesta sökta lärosätena i Sverige. 

Vilka de mest sökta lärosätena var framgick genom läsning ur Utbildningsstatistiska 

årsboken 2014 (se bilaga 2) som är skriven av Statiska centralbyrån (2014). De 10 mest sökta 

universiteten och högskolorna i Sverige, med lärarutbildning, som vi utgår ifrån är: Uppsala 

universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Karlstad 

universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Örebro Universitet, Linköpings 

universitet och Malmö högskola. Lärosätena är här presenterade i storleksordning (sett till 

antalet sökande) från störst-minst (se bilaga 1 & 2 för exakta storleksskillnader). För att ta 

reda på om denna studie var genomförbar så började vi med att göra en sökning i de olika 

lärarutbildningarnas kursplaner i ämnet svenska. Det gjordes för att se vilken litteratur som 

används och om det fanns återkommande kurslitteratur på de olika lärosätena. Vi upptäckte 

att så var fallet. Lärosätena och den litteratur som används redovisas i vår Excelkartläggning 

(se bilaga 1). 

I vår kartläggning fann vi 12 böcker som återkom frekvent på utbildningarna. Av dessa 12 

böcker gjordes ett urval genom att läsa samtliga böckers titlar och innehållsförteckningar för 

att bedöma deras relevans för vår analys. Vi valde bort böcker vars titlar inte hade med 

läsutveckling att göra, till exempel litteratur om skrivutveckling. Vi valde även bort böcker 

som uteslutande handlade om svenska som andraspråk och litteratur som inriktade sig mot 

det specialpedagogiska fältet som exempelvis litteratur om läs- och skrivsvårigheter. 

Resultatet av kartläggningen och urvalet (se bilaga 1) ledde till att fyra kursböcker valdes ut 

för vidare analys. Det bör också framhållas att många av de skribenter som medverkar i 

kursböckerna själva är forskare, i och med det så behöver inte kurslitteraturen vara något 

radikalt annorlunda från forskning inom de berörda områdena. Böckerna som valdes ut för 
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analys presenteras nedan och en mer beskrivande presentation ges i nästa kapitel. Böckerna 

är: 

 God Läsutveckling: kartläggning och övningar av Ingvar Lundberg och Katarina 

Herrlin (2014). 

 Vägar till läsförståelse: Texten, läsaren och samtalet av Monica Reichenberg 

(2012a). 

 Mellan raderna: strategier för en tolkande läsundervisning av Britta Stensson (2006).  

 Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och 

skola av Monica Axelsson m.fl. & Karin Jönsson (Red.). (2009). 

  

2.2 Dataanalysen 

Då vårt syfte är att undersöka och jämföra den utvalda kurslitteraturen så har vi valt att först 

undersöka kurslitteraturen enskilt för att sedan i resultatdiskussionen jämföra kurslitteraturen 

inbördes. I undersökningen och kopplat till jämförelsen har vi använt forskning som 

utgångspunkt för att perspektivera och nå en djupare förståelse för vad litteraturen erbjuder 

blivande lärare. Detta för att även undersöka om det finns en samsyn mellan forskarna och 

kurslitteraturförfattarna för hur man ska utveckla elevers läsförståelse utifrån våra 

frågeställningar.  

Innan vi började analysera kurslitteraturen så förberedde vi oss genom att bestämma vad som 

skulle undersökas. Detta gjordes genom att använda metoden framework. Bryman (2011) 

beskriver metoden som ett sätt att hantera och strukturera kvalitativa data genom att sätta in 

textstycken av data i en tabell. Tabellerna har olika teman som utgår ifrån studiens 

frågeställningar, textstyckena placerades in så att likheter och skillnader kan studeras. 

Tabellerna i detta arbete utgår från våra frågeställningar. Vi ville veta vilka arbetssätt och 

metoder som framkom i kurslitteraturen, men även undersöka vilken betydelse 

multimodalitet och bilder har i litteraturen för att utveckla elevers läsförståelse. Under 

analysens gång gjordes anteckningar samtidigt som relevanta stycken från litteraturen fördes 

in i frameworktabellen. Tanken med att anteckna samtidigt som vi undersökte var att få ner 

värdefulla tankar direkt när vi kom i kontakt med dem. Efter att ha läst igenom materialet och 

fått ner värdefulla data så gjordes en summering av de olika tabellerna för att få en 

helhetsbild av vad vi uppfattade att författarna förmedlade. Efter att ha undersökt samtliga 

böcker enskilt med hjälp av framework så jämfördes resultaten med varandra i 
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resultatdiskussionen. Under jämförelsen kopplade vi även resultaten till Lgr 11 och forskning 

som vi har tagit del av, vilket blev studiens slutresultat, vad blivande lärare faktiskt erbjuds 

för att utveckla elevers läsförståelse utifrån den undersökta kurslitteraturen.  
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3. Litteraturgenomgång 
Detta kapitel inleds med en definition av multimodalitet. Efteråt så redogörs det kort för 

PISA- och PIRLS-undersökningarna. Därefter redovisas vad som står i Lgr 11 angående 

läsning i ämnet svenska. Kapitlet avlutas med avsnittet forskning som är uppdelat i fem 

områden efter våra frågeställningar.  

3.1 Begreppsdefinition 

Multimodalitet 

Vår definition av multimodalitet bygger på Gunther Kress beskrivning (2003). Författaren 

skriver att multimodalitet dels syftar på den ökade användningen av medier men dels också 

på texter som bärs upp av olika teckensystem såsom bilder, ljud och gester. Multimodala 

texter är innehåll som på samma gång kan uttryckas i olika teckensystem på skärmbaserade 

medier eller i digitala texter. Kombinerade kan dessa system vara informationsbärande 

tillsammans. Skrift är bara ett av många teckensystem att förmedla innehåll på. Författaren 

framhåller således att multimodalitet handlar om ett budskap förmedlat genom olika 

teckensystem: verbala, skriftliga, auditiva och visuella. Multimodala texter skiljer sig från de 

traditionellt tryckbaserade medierna som är monomodala där innehållet gör sig förstått 

genom enbart skrift.  

3.2 Internationella läsundersökningar - PISA & PIRLS 

PISA är en internationell studie där länders resultat jämförs för att finna goda och progressiva 

utbildningssystem. Sverige har utifrån Skolverkets PISA-rapport (2013) försämrat sina 

resultat i samtliga ämnen som testas, matematik, läsförståelse och naturvetenskap, sedan 

2009. Det är framförallt de lågpresterande elevernas resultat som har försämrats mest. I 

PISA-undersökningarna finns olika nivågrupperingar och medelpoäng för alla ämnen. Nivå 

två är basnivån för läsförståelse i PISA. Läsförståelse anses också vara grundläggande för 

elevers fortsatta lärande. Ungefär var fjärde elev i Sverige når inte upp till basnivån. Sett till 

alla deltagarländers genomsnittliga poäng på 496 så ligger Sverige under genomsnittet med 

483 poäng i läsförståelse. Detta kan jämföras med Japan som har högst poäng i läsförståelse, 

de ligger på 538 poäng (Skolverket, 2013). 

Bilden som ges av svenska elevers prestation är väldigt negativ, då det visar sig att de 

presterar under deltagargenomsnittet i alla ämnen. Följande citat från Skolverkets rapport 

(2013) är talande; "Sverige är också det land som har haft den sämsta resultatutvecklingen av 

samtliga deltagande länder" (s 32). Sveriges resultat i läsförståelse är dock bättre när det 
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kommer till de datorbaserade testdelarna än de pappersbaserade. Framförallt är det de 

lågpresterande eleverna som höjer sig på den digitala provdelen. Det bör också framhållas att 

den digitala läsförståelsen har försämrats sedan PISA-undersökningen 2009, skriver 

Skolverket (2013). Fritidsläsningen har också minskat vilket både PISA och PIRLS visar, 

samtidigt som datoranvändandet har ökat.  

PIRLS är en internationell studie som undersöker och jämför elevers kunskaper i läsförmåga i 

årkurs fyra. I PIRLS-rapporten (2012) framkommer det att endast fyra länder har haft en 

nedgång i läsförmåga det senaste decenniet; Bulgarien, Nederländerna, Litauen och Sverige. 

Sveriges nedåtgående resultat verkar dock ha bromsat in något. Det är främst läsandet av 

sakprosa som har försämrats, skönlitteraturläsningen har endast genomgått en marginell 

försämring. PIRLS är indelat i fyra läsfärdighetsnivåer. Utifrån Skolverkets 

redovisningsrapport av PIRLS (2012) så kan följande resultat för Sverige utrönas: Färre 

elever presterar på de två högre nivåerna hög- och avancerad nivå, samtidigt som fler 

presterar på den medelgoda och elementära nivån än tidigare. De flesta svenska elever ligger 

över PIRLS lägsta nivå gällande läsfärdighet. Skolverket (2012) skriver också att Sverige har 

en relativt liten resultatspridning mellan eleverna och att studien inte heller visar på ökande 

skillnader.  

Enligt Skolverket (2012) så varierar elevers inställning till läsning. Fyra femtedelar av 

svenska elever tycker om att läsa i viss mån, vilket är något lägre än genomsnittet för alla 

deltagande länder. Det har dock visat sig att inställningen till läsning påverkar resultaten. De 

som presterar bättre i läsning är flickor, elever med en positiv inställning till läsning och 

elever med en god socioekonomisk bakgrund. Trots att en positiv inställning visat sig vara 

gynnande för läsningen så finns det dock skäl till en viss oro. Skolverket (2012) framhåller; 

"… att den positiva inställningen till läsning har försämrats med tio procent sedan 2001" (s 

7). Det är också en betydligt mindre andel av svenska invånare som läser facklitteratur nu 

jämfört med för tio år sedan. En hypotes till detta enligt PIRLS (2012) är datorernas intåg i 

hemmen. Dessa har trängt undan facklitteraturen och istället används diverse sökmotorer och 

därmed internetbaserade texter. Ofta kan dessa vara kortare och mer illustrerade än 

facklitteratur vilket minskar kravet på läsarens förståelse. En annan hypotes till Sveriges 

försämrade resultat är att eleverna i större utsträckning arbetar individuellt. Det lägger ett 

större ansvar på individens förmåga att ta hand om sina studier samtidigt som kravet ökar på 

att hemmet stödjer den lärande (Skolverket, 2012). 
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3.3 Styrdokumenten, vad säger de? 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) är en 

förordning som utfärdades av regeringen år 2011 som berörda verksamheter ska följa. I 

kursplanen för ämnet svenska så står det i syftet att "Undervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för att läsa och skriva" (Lgr 11, s 222). Det står också att "elever ska stimuleras till 

att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer" (Lgr 11, s 222). I Skolverkets 

kommentarmaterial (2011b) för kursplanen i ämnet svenska så konstateras det att den tidigare 

kursplanen innehöll begreppet "det vidgade textbegreppet". Den definitionen togs dock bort 

då innebörden ansågs vara otydlig och det blev istället öppet för tolkning. Skolverket (2011b) 

menar att man istället har ersatt "det vidgade textbegreppet" i den nya läroplanen med att 

ange vilka typer av texter som ska ingå i undervisningen. I det centrala innehållet nämns 

"texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter." (Lgr 

11, s 224). Dessa texter kan alltså användas i undervisningen. 

I det centrala innehållet för ämnet svenska i årskurs 1-3 finns följande krav på förmågor 

kopplade till läsning som eleverna ska ha utvecklat i slutet av trean: 

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

textens form och innehåll.  

 Alfabetet och alfabetisk ordning. 

 Sambandet mellan ljud och bokstav 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer". (Lgr 11, s 223) 

I kunskapskraven för ämnet svenska står det vad eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs 3. 

Det står att eleven ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt samt kunna använda 

olika lässtrategier. Skolverket (2011b) nämner i kommentarmaterialet att undervisning av 

lässtrategier verkar vara avgörande för att elever ska få möjligheter till att bredda och 

fördjupa sin läsförmåga. I kunskapskraven står det även att elever ska kunna kommentera och 

återge viktiga delar av textinnehåll på ett enkelt sätt som visar på grundläggande läsförståelse. 

En didaktisk tanke som kan väckas av Lgr 11 är att det står vad eleverna ska uppnå, men det 

står inte beskrivet hur eleverna ska uppnå de eftersträvansvärda kunskaperna. Visserligen står 

det att kunskaperna som eleverna ska lära sig bör vara kopplade till deras tidigare 

erfarenheter, men det lämnar fortfarande stort utrymme för läraren själv att bestämma hur hen 

vill bedriva sin undervisning.  
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3.4 Forskning 

Den forskning vi har tagit del av är indelad i fem huvudområden, de tre första 

forskningsområdena är textsamtal, högläsning och lässtrategier, de anknyter primärt till vår 

första frågeställning. De två sista forskningsområdena multimodalitet och digitalt läsande 

samt bildens betydelse kopplas till vår andra frågeställning.  

  

3.4.1 Textsamtal 

Att hålla textsamtal är enligt Helena Eckeskog (2013) och Monica Reichenberg (2012b) ett 

framgångsrikt arbetssätt för att utveckla elevers läsförståelse. 

Eckeskog (2013) utförde en etnografisk studie för att undersöka hur lärare arbetade för att 

utveckla elevers läsförståelse så att de nådde upp till kunskapskraven i slutet av trean. Studien 

visar att lärarna som undersöktes arbetar med textsamtal, vilket enligt dem själva var en 

bidragande faktor till elevers framgång i läsförståelse. Det som gör textsamtal så 

framgångsrikt, enligt Eckeskog (2013), är att elever får träna sin förståelse genom att 

reflektera och utbyta tankar med varandra. Att hålla textsamtal med elever erbjuder även 

läraren möjlighet att modellera, menar Eckeskog (2013), vilket innebär att läraren agerar 

förebild och visar hur man kan förstå och tolka innehåll. I praktiken kan modellera innebära 

att läraren demonstrerar strategier genom t.ex. högläsning och att under högläsningen stanna 

upp vid valda tillfällen för att ställa frågor till innehållet. Frågorna som läraren ställer 

besvarar hen antingen själv, för att visa hur man kan resonera och tänka kring innehållet, eller 

så kan eleverna få träna sina förmågor själva, genom att de diskuterar frågorna som läraren 

ställer.  

En framgångsrik samtalsmodell, enligt Eckeskog (2013), är "Questioning the Author". Den 

går ut på att eleverna får träna sin kritiska förmåga att värdera text genom att ifrågasätta 

författaren. Reichenberg (2014) skriver också om QtA i sin vetenskapliga artikel där hon 

undersökt och kvalitativt analyserat data från en större studie som består av 34 

videoinspelade QtA-samtal. Reichenberg (2014) skriver att QtA är en samtalsmodell med 

syftet att uppmärksamma textförfattarens roll för läsförståelsen. Författare kan ibland 

glömma bort textens målgrupp och exempelvis hoppa över viktiga tankeled och därmed kan 

författaren misslyckas med att göra texten förståelig för andra läsare. Det kan medföra att 

elever lägger problemet med förståelsen hos sig själva istället för hos textförfattaren. Det är 

därför viktigt att uppmärksamma eleverna på att det finns en författare bakom varje text och 
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att denne går att ifrågasätta, skriver Reichenberg (2014). QtA innebär i praktiken att läraren 

och eleverna tillsammans läser och diskuterar en text som läraren i förväg har delat upp. För 

att få till ett gott samtal och få eleverna att brottas med texten enligt QtA-modellen så nämner 

Reichenberg (2014) några hjälpstrategier för läraren. Denne kan sammanfatta det som står i 

texten innan nästa segment påbörjas och agera som en modell för eleverna genom att tänka 

högt när de kört fast. Andra strategier är att omformulera elevernas svar ifall dessa är otydliga 

så att diskussionen kan fortsätta och även använda frågor för att hålla kvar eleverna i 

texten/diskussionen. De sista hjälpstrategierna är att upprepa viktiga meningar i texten samt 

upprepa elevers svar för att få till en diskussion. 

Reichenberg (2012b) har genomfört en litteraturöversikt med syftet att jämföra svensk och 

norsk läsforskning, för att få en insikt i varför svenska men inte norska elevers 

läsförståelseresultat har sjunkit enligt PISA-undersökningarna. Reichenberg (2012b) 

konstaterar att synen på hur man ska utveckla elevers läsförståelse varierar i länderna. I 

Sverige finns det ett starkt individualiseringsfokus vilket leder till att utvecklingen av 

läsförståelse sällan sker i sociala aktiviteter. I praktiken hålls det förhållandevis lite samtal i 

den svenska skolan kring textinnehåll. I Sverige är det istället vanligare att elever får 

reflektera kring textinnehållet genom att uttrycka sig i skrivböcker. I Norge är boksamtal och 

helklassaktiveter mer vanligt förekommande, vilket kan vara en bidragande faktor till norska 

elevers framgång i utvecklingen av läsförståelse. Fördelarna med textsamtal, enligt 

Reichenberg (2012b), är att eleverna kan reflektera och utbyta tankar med varandra, vilket 

hjälper dem att öka sin egen förståelse genom att de förstår hur andra tänker. 

  

3.4.2 Högläsning 

Annette Ewald (2007) har genomfört en etnografisk studie vars huvudsyfte var att belysa den 

betydelse skönlitteraturläsning ges i skolans mellanår. Ewald (2007) konstaterar att 

högläsning har en positiv inverkan på elevers läsning och läsförståelse. God högläsning 

karaktäriseras av att det är en social aktivitet som väcker intresse och leder till en läsande 

gemenskap. I gemenskapen deltar elever aktivt och interagerar; de lyssnar, samtalar, 

kommenterar och bemöter varandras kommentarer. I högläsningen är inte läsandet i fokus, 

utan istället förståelsen, då eleverna får lyssna till innehållet. Eckeskog (2013) menar att 

högläsning är ett bra tillfälle för läraren att träna elevers läsförståelse. Under högläsningen 

ges läraren möjlighet att modellera för elever, hen kan demonstrera för eleverna hur man kan 

förstå textens innehåll bättre. Eckeskog (2013) framhåller också att i samband med 



14 
 

högläsning så bör frågor och samtal ha en central plats både innan, under och efter 

högläsningen. Att ställa frågor till innehållet under högläsningen gör att läraren inte bara 

kontrollerar om eleverna hänger med, utan förser dem även med användbara strategier som 

de sedan kan använda på egen hand när de läser. 

Marianne Skoog (2012) har också utfört en etnografisk studie med syftet att undersöka hur 

det tidiga skriftspråkslärandet konstrueras i förskoleklass och årskurs ett. Skoog (2012) 

observerade i sin studie att högläsning är en vanligt förekommande aktivitet för att utveckla 

elevers läsförståelse. Författaren skriver att högläsningen var en positiv upplevelse bland 

barnen som hade ett aktivt intresse och lyssnade koncentrerat till de berättelser som lästes. 

Skoog (2012) menar att det möte som uppstår mellan elevernas egna erfarenheter och de 

indirekta erfarenheter som gestaltas genom högläsningen gör att eleverna kan utveckla 

kunskaper om sig själva, men också om andra människor och världen. Den iakttagelse som 

Skoog (2012) gjorde i sina observationer var dock att högläsningstillfällena inte utnyttjades 

till sin fulla potential för att träna elevers förståelse. Författaren skriver att 

högläsningstillfällena oftast bara blev avslappnande stunder utan någon genomtänkt 

uppföljning av högläsningen. Skoog (2012) hävdar att det är viktigt att följa upp 

högläsningen för att utveckla elevernas förståelse. Uppföljning av högläsning kan ske genom 

att läraren till exempel ställer frågor till innehållet som eleverna sedan får besvara. 

Diskussion kring det lästa materialet är också en bra uppföljning, då det leder till att eleverna 

kan vidga sin förståelse genom att byta tankar och erfarenheter med varandra.  

  

3.4.3 Lässtrategier 

Catarina Schmidt (2013), Helena Eckeskog (2013) och Petra Magnusson (2014) skriver i sina 

avhandlingar om strategier för att förbättra elevers läsförståelse.  

Schmidt (2013) har i sin doktorsavhandling använt sig av etnografi som metod. Empirin som 

inhämtats består av intervjuer och observationer. Författaren har bland annat kommit fram till 

att det i skolans arbete med lästräning främst finns ett fokus på avkodning, grammatik och 

stavning. Det har Marianne Skoog (2012) också kommit fram till i sin avhandling. Skoog 

(2012) skriver att mycket av skolans arbete kretsar kring att eleverna ska utveckla kunskap 

om och färdighet i den grammatiska koden. Detta innebär ett arbete som ger eleverna 

förståelse för hur skriftspråkets delar tillsammans bygger upp ord, meningar och texter. Den 

typ av lästräning som nämns av Schmidt (2013) leder i sin tur till att elevers läsförståelse blir 
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ytlig. Konsekvensen av en ytlig läsförståelse blir att eleverna fokuserar mer på grammatiska 

konstruktioner istället för helhetsbudskapet som finns i texten. För att undvika en ytlig 

läsförståelse och stödja en mer gynnsam läsförståelseutveckling så visar Schmidts (2013) 

undersökning på vikten av kommunikativa undervisningssammanhang, där kodning, 

funktionellt användande, meningsskapande och kritiskt utforskande av och genom texter 

stödjer varandra. Eleverna behöver alltså en bred repertoar av texter och aktiviteter med sig 

för att utveckla en god läsförståelse. I skolan ska det därför finnas en tolkningsgemenskap, 

skriver Schmidt (2013). Tolkningsgemenskapen innebär att utvalda texter ska introduceras 

och återkopplas till av läraren samtidigt som de tänkta textmottagarna också synliggörs. 

Enligt författaren så kan elevernas förkunskaper också användas vid introduktionen av 

texterna för att öka deras delaktighet och det meningsskapande som texterna medför.  

Helena Eckeskog (2013) skriver i sin avhandling om användandet av samtal och frågor som 

ett sätt för att förbättra elevers läsförståelse. Hon har kommit fram till att flertalet av frågorna 

som ställs i klassrummen vid textsamtal är kontrollfrågor. Den frågetypen inriktar sig på 

kontroll av ord, fakta eller elevers förkunskaper. Författaren framhåller dock att eleverna 

redan har vetskap om vissa av orden som efterfrågas. Goda strategier är istället att be 

eleverna att fråga om hjälp när de inte förstår eller att uppmana dem att be om 

begreppsutredningar, skriver Eckeskog (2013). I de undersökta klassrummen förekommer 

också inferensfrågor där elever får tillfälle att associera och koppla an till sin vardag samt 

sina förkunskaper. Elever gör dock ofta associationer och inferenser oavsett vilken frågetyp 

som ställs, då de kopplar an till sin egen vardag och erfarenheter, skriver författaren. 

Det är vanligt att samtal kring frågor håller sig på en ytlig nivå. En utebliven eller bristfällig 

respons från elevgruppen och läraren styr samtalets djup, skriver Eckeskog (2013). Läraren 

har en viktig uppgift då denne ska förhålla sig aktiv och frågvis. Den frågetyp som läraren 

ställer mest brukar eleverna också använda, då de tar efter läraren. Eckeskog (2013) 

poängterar också att frågor som skulle kunna utveckla innehållet samt utgöra goda kopplings- 

och diskussionsmöjligheter för eleverna ofta lämnas därhän. I stället för att utnyttja elevernas 

frågor och funderingar så hamnar lärandet av frågestrategierna i fokus, t.ex. hur man kan göra 

inferenser och kopplingar till innehållet genom att använda frågor. 

Petra Magnussons doktorsavhandling (2014) handlar om meningsskapandets möjligheter i 

skolan för att utveckla elevers läsutveckling. Magnussons syfte är att utifrån multimodal 
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teoribildning och ett multiliteraciesperspektiv2 nyskapa, undersöka och begreppsliggöra 

meningsskapandet i skolan. Petra Magnusson (2014) har i sin avhandling använt sig av 

etnografi som metod. Hennes empiri består av intervjuer, enkäter, observationer och 

inspelningar. Författarens fokus ligger till viss del på det material som används i skolan. I takt 

med den medieteknologiska utvecklingen har texter blivit mer interaktiva. Läsaren kan 

interagera med webbtexter på ett helt annat vis än med böcker, skriver Magnusson (2014). De 

kan peka, klicka och undersöka webbsidans innehåll och gå vidare till andra sammanlänkade 

texter på nätet. Författaren invänder mot en del av det material som används i skolan. I stället 

för att göra texter mer interaktiva och på det viset stödja elevers läsutveckling så lärs 

strategier ut för att eleverna ska kunna ta till sig innehållet. Strategiinlärning kan leda till 

problem. När elever inte antas förstå så är det lätt att lärare grundar oförståelsen i strategierna 

som eleverna använder, när det i själva verket kan vara det material som används som är 

grunden till problemet, skriver Magnusson (2014). I och med den multimodala 

teoribildningen finns det fler didaktiska verktyg att använda för elevers meningsskapande 

utifrån nutidens förhållanden och villkor, då bland annat bilden spelar en stor roll i nutida 

medier. Författaren förespråkar bland annat att skolan med fördel kan öppna för en mer 

vidgad syn på text, genom att använda exempelvis multimodala texter och medier. Det 

förbereder elever inför framtiden i ett flexibelt och föränderligt mediesamhälle (Magnusson, 

2014).  

  

3.4.4 Bildens betydelse 

Carin Jonsson (2006), Monica Björklund (2008) och Maria Rasmusson (2014) skriver i olika 

grad om bildens betydelse i skolsammanhang. 

Jonsson (2006) skriver i sin doktorsavhandling om bildens betydelse för barns läs- och 

skrivlärande. Författaren har gjort en litteraturstudie över 11 avhandlingar inom läs- och 

skrivforskning i Sverige. Studien visar att de berörda läs- och skrivforskarna inte visat något 

större intresse för att ha bilden med i undervisningssammanhang som utgår från barnens 

tidigare erfarenheter. Bilder behandlas av forskarna som antingen en försvårande 

omständighet eller som en stötta för elevernas läsning. En förklaring till forskarnas ointresse 

för bilder som författaren nämner är att bildens mångtydighet kan leda bort barnet från 

                                                           
2 Multiliteracies är ett breddat literacybegrepp som innefattar förändrade textvärldar såsom den 

medieteknologiska utvecklingens påverkan på text och kommunikationsformer.  
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avkodningsstrategin som ofta ligger i fokus. Bilden kan nämligen ge upphov till gissningar 

och spekulationer, vilket en del forskare anser missgynnar avkodningen. En del forskare 

framhåller däremot utan någon djupare förklaring att det kan vara positivt för barnens 

läsutveckling att rita bilder, skriver Jonsson (2006).  

Det finns också en bristande kunskap hos forskarna angående hur man kan implementera 

bilder i undervisningen. Jonsson (2006) skriver att elever indirekt tillskrivs en kompetens 

som innefattar kunskap om och färdigheten att framställa bilder. Eleverna förväntas vara 

kapabla till att hantera bilder, de antas kunna läsa, tolka och förstå andras bilder samtidigt 

som de ska klara av att skapa egna. Bildens språkliga funktion är oftast att illustrera, 

kommentera eller utgöra ett roande inslag till texten. Det finns också en tilltro hos forskare att 

bilder som ingår i deras läsdiagnoser eller läsläror ska uppfattas och tolkas på ett förutbestämt 

och entydigt sätt. I likhet med vad Jonsson (2006) kommit fram till så påpekar också 

Björklund (2008) att det oftast är förutbestämt vad som ska upptäckas och igenkännas när det 

kommer till bilder.  

Björklund (2008) har skrivit en doktorsavhandling och hennes syfte med avhandlingen är att 

undersöka hur de yngsta barnen i förskolan erövrar och uttrycker litteracitet. Hon har använt 

sig av en etnografisk metod och befunnit sig på en förskola, där hon har använt sig av 

deltagande observationer med videoinspelningar och fältdagbok.  

Det finns enligt Jonsson (2006) två dominerande synsätt när det kommer till relationen 

mellan bild och text. I den första så fungerar bilden på textens villkor, exempelvis menas det 

att bilden ska hjälpa eleven att läsa och tolka in ett enskilt bokstavsljud såsom m- som i måne. 

Utifrån det andra synsättet så fungerar det som i bilderböcker; innehållet fullbordas i mötet 

mellan bild och text. Precis som Jonsson (2006) så framhåller också Björklund (2008) att 

vissa gånger är bilder eller tecken i förgrunden av innehållet och ibland samspelar text och 

bilder. Bilden är viktig då den ofta bär upp den röda tråden i form av viktiga händelser eller 

fakta, enligt Björklund (2008). Jonsson (2006) påpekar också att både textinnehåll och bilder 

är meningsskapande och gör att intresse och engagemang kvarhålls vid läsning. 

Bilderboksläsande ger barnen erfarenhet av bilden som en del av det visuella språket, vilket 

är en del av den skriftspråksprocess som elever senare kommer att ta del av. Jonsson (2006) 

påpekar att det visuella språket som bilden utgör ofta tillskrivs en ytlig och övergående roll i 

läs- och skrivsammanhang. Kunskap om och färdigheter i användandet av bilder ligger inte 
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inom den rådande diskursen när det gäller läs- och skrivlärande, trots att bild och text är 

starkt sammanlänkade i vår kultur, skriver Jonsson (2006). 

Maria Rasmussons doktorsavhandling (2014) handlar om hur verktyg och aktiviteter av 

digitalt slag kan påverka elevers läsutveckling. Författarens avhandling består av fyra skilda 

undersökningar. För att utföra dessa undersökningar så använde sig Rasmusson (2014) av vad 

hon kallar för mixed methods. Det innebär i korthet att hon samlade in både kvalitativa och 

kvantitativa data till sin forskning. Författaren skriver att digitala verktyg kan öppna (upp) för 

fler möjligheter att göra innehåll mer interaktivt i jämförelse med traditionella böcker. I och 

med en ökad användning av multimodala texter i elevundervisningen så krävs det att lärare 

inte bara undervisar i textförståelse utan också i bildförståelse. Undervisning om bilder är 

viktig då dessa bär upp mycket av det innehåll som förmedlas i multimodala texter. 

Författaren framhåller också att olika modaliteter i en text, exempelvis skrift och bilder, 

hjälper elevens läsförståelse om de överensstämmer med varandra. Om de däremot innehåller 

olika information, alltså kompletterar varandra, så blir det mer kognitivt krävande för läsaren 

att förstå helheten.  

  

3.4.5 Multimodalitet och digitalt läsande 

Petra Magnusson (2014), Schmidt (2013), Maureen Walsh (2010) och Rasmusson (2014) 

skriver om multimodalitet och digitalt läsande kopplat till verksamheten i skolan.  

Magnusson (2014) har som tidigare nämnts ställt sig kritisk mot det material som används i 

skolan och författaren menar att det används för lite digitala verktyg. Digitala verktyg blir 

vanligare bland yngre personer, vilket medför att skolan kan använda dessa för att till viss del 

simulera elevers vardag. Det skulle till viss del kunna medföra att elever upplever det som de 

håller på med i skolan som mer betydelsefullt. Magnusson (2014) påpekar att multimodala 

och interaktiva texter kan vara mer meningsskapande för elever, med andra ord lättare för 

eleverna att tolka och skapa en mening av. Multimodala texter är lättare att ta till sig då 

eleverna använder många teckensystem i sina skärmbaserade fritidsaktiviteter såsom skrift, 

bilder och ljud. Texter som är multimodala kan också hjälpa elever att förstå innehållet 

lättare, då de förmedlas med flera teckensystem, precis som de texter elever möter på fritiden, 

skriver Magnusson (2014). Schmidt (2013) tar också upp multimodala texter. Till skillnad 

från Magnusson (2014) vill hon dock inte att skolan ska försöka simulera elevers vardag, utan 

i stället bredda deras textrepertoarer. Det innebär att eleverna ska få möta en större variation 
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av olika texter samtidigt som de också får undersöka och diskutera texter de möter utanför 

skolan. Schmidt (2013) har kommit fram till att på fritiden möter elever multimodala texter, 

vilka enligt författaren sällan synliggörs i skolan. Pojkar brukar i regel spela datorspel och 

flickor mer ägna sig åt sociala medier och bloggande. De texter och därmed de textuella 

aktiviteterna som elever utför är könskodade, skriver Schmidt (2013). Elevers fritidstexter är 

också både menings – och identitetsskapande, vilket innebär att man i mötet med texter (i 

bred bemärkelse) tar in, tolkar och skapar sig en mening av innehållet samtidigt som man 

även skapar sig en identitet. I skolan används oftast skönlitteratur och läromedel som 

menings- och identitetsskapare.  

Maureen Walsh (2010) skriver i sin vetenskapliga artikel om multimodal literacy. Artikeln är 

en analys av en större studie. Den multimodala literacyn innefattar att kunna använda sig av 

digitala- och multimodala texter och sträcker sig bortom den traditionella literacyn. Det finns 

utmaningar i att få elever att uppskatta läsning och bibehålla deras läsintresse då vi lever i en 

digitaliserad värld. Walsh (2010) menar att lärare i studien därför kommit till insikt om att 

klassrumsundervisningen måste anpassas till de digitala kommunikativa praktiker som 

eleverna möter på fritiden. Författaren redogör för att datorspelande och socialt nätverkande 

är populära fritidsaktiviteter. Multimodala praktiker kommer även att vara viktiga för 

eleverna att behärska i framtiden och därför bör de behandlas i skolan.  

Rasmussons (2014) undersökning visar att främst pojkar gynnas av digitala verktyg i sin 

träning av läsförmåga. Det kan enligt författaren bero på att pojkar spelar mer i sin vardag än 

flickor och därmed är mer vana vid digitala verktyg. Författaren skriver att vana vid att 

använda mus och tangentbord kan spela roll vid användandet av digitala verktyg. Ovana 

användare måste använda viss kognitiv förmåga för att hantera de fysiska verktygen, vilket 

medför att fokus kan flyttas från lästräningen till hanteringen av mus- och tangentbord. I och 

med användandet av multimodala texter så kan det uppstå fler möjligheter för att utveckla 

elevers läsförståelse.  

  

3.5 Kort presentation av kurslitteraturen 

 God Läsutveckling: kartläggning och övningar 

Boken God läsutveckling innehåller konkreta redskap som ger läraren möjlighet att följa, 

stödja och stimulera elever till en god läsutveckling. Boken är indelad i fem dimensioner som 

sträcker sig från början av elevers läsutveckling till utvecklingen av elevers läsintresse. De 
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fem dimensionerna är: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsning, läsförståelse och 

läsintresse. Till varje dimension så förklarar och kopplar författarna olika metodiska övningar 

som ska hjälpa elever vidare i läsutvecklingen. I denna tredje och senaste upplaga (som vi 

granskat) har dimensionerna läsförståelse och läsintresse uppdaterats och nyare forskning har 

kopplats till dimensionerna.  

 Vägar till läsförståelse: Texten, läsaren och samtalet  

Reichenbergs bok (2012a) har som namnet antyder tre huvuddimensioner, vilka är viktiga för 

en god läsförståelse. Boken har sin ingång i det material som används och författaren nämner 

olika kriterier för goda läromedel. Författaren redogör också för olika typer av läsare och vad 

som kännetecknar dessa. Den idealiske läsaren i boken är en aktiv läsare med en god 

läsförståelse. Reichenberg (2012a) framhåller textsamtal som grunden till att skapa aktiva 

läsare med en god läsförståelse. Författaren går igenom ett antal samtalsmodeller. Med dessa 

samtalsmodeller kan läraren visa och lära eleverna hur de kan ta sig an texter med hjälp av 

olika lässtrategier.  

 Mellan raderna: strategier för en tolkande läsundervisning  

Stenssons bok (2006) handlar om hur läraren kan skapa ett läsande klassrum, där barn och 

vuxna arbetar med olika strategier och samtalar med varandra kring text för att nå ett djup i 

läsningen. Boken genomsyras ständigt av frågan om vad läsning innebär. Stensson (2006) 

förhåller sig kritisk till att läsning oftast är synonymt med kunna koda textens yta. Författaren 

menar istället att läsning är en dynamisk och kreativ process där tolkning skapar texten. 

Boken bygger på nio kapitel. De två första handlar om vad skolan kan göra för att elever ska 

bli läsare och hur de själva kan ta makten över sin läsning. I det tredje och sjätte kapitlet så 

redogörs det för olika förståelsestrategier som är användbara för att utveckla elevers läsning. 

Kapitel fyra och fem handlar om hur läraren kan skapa ett läsande klassrum och hur lektioner 

kan bedrivas. I kapitel sju, åtta och nio redogör författaren för högläsning och textsamtal i 

samband med varandra, och hur de kan bidra till att utveckla elevers läsande. 

 Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och 

skola  

Boken har sin utgångspunkt i att elever idag får sin världsbild formad av digitala medier och 

populärkulturella världar. Författarna Axelsson m.fl. (2009) diskuterar och problematiserar 

den utmaning som skolan och lärare står inför idag: att kunna bygga broar till elevernas 
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textvärld samtidigt som eleverna får tillfälle att möta nya textvärldar. I boken ges exempel på 

undervisning vilken har sin utgångspunkt i elevernas textvärld. Det finns i boken ett fokus på 

skriftspråklighet, alltså att läs- och skrivutveckling är sammanlänkade, vilket medför att vissa 

exempel också anknyter till skrivundervisning. Författarna lyfter också olika metoder för att 

utveckla elevers läsförståelse. Boken är en antologi, vilket innebär att det kommer att 

hänvisas till Axelsson m.fl. (2009) på vissa ställen i den löpande texten, dels då Libris 

hänvisar till Axelsson, och dels på grund av en rådande samsyn mellan författarna gällande 

språkutveckling som nämns i bokens förord: "vi som har skrivit boken har en gemensam syn 

på hur språk utvecklas, stärks och breddas i förskola och skola." (Karin Jönsson, 2009a, s 6). 

När det gäller specifika citat, idéer eller metoder ur boken så kommer det refereras till 

kapitelförfattare och i referenslistan finns de aktuella kapitlen utskrivna. 
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4. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultaten av kurslitteraturundersökningen. Resultatet är 

uppdelat i två områden efter våra frågeställningar: "Arbetssätt och metoder" samt "bildens 

betydelse och multimodalitet". I varje område presenteras först böckernas resultat var för sig, 

sedan avslutas båda områdena med en resultatsammanställning.  

 

4.1 Arbetssätt och metoder 
I detta avsnitt undersöks och presenteras de olika metoder och arbetssätt som utröntes ur den 

utvalda kurslitteraturen. Avsnittet avslutas med en sammanställning där vi summerar 

resultaten mellan böckerna. Jämförelsen mellan de olika kurslitteraturböckerna, med 

hänseende på likheter och skillnader, sker först i resultatdiskussionen.  

 

4.1.1 Att bygga broar och öppna dörrar av Monica Axelsson m.fl. (2009) 

 

Metoder Högläsning 
Boken behandlar en 
samtalsbaserad 
högläsning, där 
diskussion används 
för att behandla 
innehållet. 

Text- och 
boksamtal: 
Boken tar upp 
samtalsmodellerna 
Boksamtal och 
Questioning the 
Author (QtA). 

Strategiinlärning:  
- Inferenser 
- Kritiskt tänkande  
- Ordförråd 
- Ställa frågor 
- Ta ställning 

                                                                              (Framework av de identifierade metoderna)                                         

Axelsson m.fl. (2009) har i boken inkluderat ett antal metoder för att utveckla elevers 

läsförståelse. Metoderna är huvudsakligen samtal och därmed så blir arbetssättet centrerat 

kring ett klassrum där dialogen har stort inflytande. Lärare och elever är aktiva, de använder 

samtalet för att utveckla både läsförmåga och läsförståelse.  

Enligt Lena Kåreland (2009) så har högläsning en central plats för att utveckla elevers 

läsförståelse. Författarna förespråkar en samtalsbaserad högläsning där alla delar med sig av 

sin förståelse. Eleverna ska få tillfälle att vara engagerade i högläsningen både före, under 

och efter aktiviteten. Högläsningen syftar till att ge elever ett ökat ordförråd samt ökad språk-

och litteraturförståelse vilket i sin tur hjälper läsförståelsen. Det är även viktigt att använda 

sig av öppna frågor och koppla det som läses till elevernas erfarenheter, skriver Kåreland 

(2009). Den diskussion som förhoppningsvis uppstår i samband med högläsningen kan 

användas för att belysa en mängd olika aspekter: berättelsens struktur, styrkeförhållanden 
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mellan böckernas karaktärer och att berättelser kan ses från olika perspektiv, framhåller 

författarna. 

Kommunikativa och samtalande aktiviteter har en central roll i utvecklingen av läsförmåga 

och läsförståelse, enligt Jönsson (2009b), vilket också påverkar lärarens arbetssätt. Det är av 

stor betydelse att läraren skapar möjligheter för goda samtal kring det lästa innehållet. 

Författaren framhåller idén om en läsande gemenskap. Eleverna får med hjälp av 

gemenskapen uttrycka sina frågor och funderingar och de får därmed även tillgång till andras 

idéer och tankar kring innehållet. Detta leder till att eleverna bygger upp en förståelse 

tillsammans. I en läsande gemenskap får lärare och elever även tillfälle att modellera hur man 

närmar sig en text och skapar mening av innehållet. Textsamtalet är ett viktigt inslag i en 

läsande gemenskap då alla bidrar med sin egen läsning och delger sina intryck och tankar. 

Tillsammans skapas det genom samtalet något större och komplexare än vid den egna 

läsningen. Läsaren kan få en bättre förståelse för innehållet i boken genom att ta del av andras 

läsning, skriver Jönsson (2009b). Författaren Lars Brink (2009) menar dock att textsamtal är 

sällsynta i den svenska skolan. Anledningar till bristen på textsamtal är enligt författaren 

ovana, bristande självförtroende samt organisatoriska svårigheter hos lärare.  

Två samtalsmodeller som beskrivs mer ingående av Brink (2009) är Boksamtal utifrån Aidan 

Chambers modell och Questioning the author. Boksamtal utgår från sex frågetyper: 

gillanden, ogillanden, frågetecken, kopplingar, mönster och specialfrågor. De olika 

frågetypernas syfte är att visa på olika lässtrategier som eleverna sedan ska kunna använda 

vid enskild läsning. De två första frågetyperna kan användas för att få eleverna att ta ställning 

till boken, antingen till mindre delar eller till helheten. Frågetecken är till för att de ska få lära 

sig att reda ut oklarheter och ifrågasätta texten. Kopplingar avser att lära eleverna att 

associera och koppla till något utanför texten, exempelvis filmer och erfarenheter. 

Mönsterfrågor handlar att de ska lära sig hitta återkommande teman eller föremål, vilka kan 

vara viktiga för bokens helhetsbudskap. Specialfrågor är frågor som har utformats specifikt 

för just den text som behandlas. Questioning the author handlar om en metod där idealet är 

att utveckla en kritisk förmåga hos eleverna, genom att de läser och samtalar. Elever ska läsa 

med vetskap om att det finns en författare till texten att fråga ut. Frågorna de kan ställa till 

texten behandlar textens tänkta mottagare, syfte och vad texten ämnar att förmedla till 

läsaren. Samtidigt som elever läser och ställer frågor så lär de sig också andra strategier 

genom metoden, till exempel att använda sina förkunskaper och göra inferenser, då inte alla 

tankeled är utskrivna och vissa saker måste underförstås.  
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4.1.2 God läsutveckling av Lundberg & Herrlin (2014)  

 

Metoder Högläsning: 
Lyfts fram som 
en positiv 
metod som 
fungerar 
utmärkt att 
integrera med 
flera 
aktiviteter. 

Hemläsning: 
Nämns endast i 
denna bok. 

Textsamtal: 
Boken tar upp 
textsamtal som en 
uppföljning till 
högläsning. 

Strategiinlärning: 
 - Inferenser 
 - Slå upp ord 

 - Läsa om 

 - Söka ledtrådar via bilder 

  (Framework av de identifierade metoderna ) 

Enligt vår undersökning av "God läsutveckling" så innehåller boken ett flertal metoder och 

varierade arbetssätt för att utveckla elevers läsförståelse. Kapitel 4 har ett fokus på 

läsförståelse. I kapitlet redogörs det för ett flertal metoder vilket medför varierade arbetssätt 

som både lärare och elever kan använda för att utveckla elevers läsförståelse.  

Lundberg & Herrlin (2014) redogör i läsförståelsekapitlet för ett flertal övningar som är 

kopplade till högläsning som aktivitet för att utveckla elevers läsförståelse. Författarna menar 

att högläsning är en bra aktivitet, särskilt i de yngre åldrarna då avkodning av innehållet är 

mycket kognitivt krävande för elever. Detta kan innebära att förståelsen av innehållet riskerar 

att hamna i skymundan. Lundberg & Herrlin (2014) tar upp flera sätt att göra 

högläsningsstunder till lärorika stunder. Författarna skriver att man kan göra högläsning 

lärorik genom att låta eleverna få rita en händelsekarta samtidigt som läraren läser. 

Händelsekartor kan hjälpa elever att skapa en grafisk bild av händelserna i innehållet, vilket i 

förlängningen bidrar till tolkningar och förståelse för innehållet. Ett annat sätt att följa upp 

högläsning på, enligt Lundberg & Herrlin (2014), är att under högläsningen stanna upp för att 

ställa frågor till innehållet som eleverna får besvara. Genom att diskutera och besvara lärarens 

frågor så delar eleverna erfarenheter och tankar med varandra, vilket bidrar till att de kan 

fördjupa sin förståelse. 

Högläsning kan enligt Lundberg & Herrlin (2014) också följas upp genom textsamtal. När 

högläsning följs upp av textsamtal så får läraren ett aktivt men också socialt arbetssätt för att 

utveckla elevers läsförståelse. Textsamtal är gynnsamma menar författarna, då elever ges 

möjlighet att vidga sin förståelse genom att diskutera, vilket i förlängningen hjälper dem att 

konstruera inre bilder av det innehåll som skildras i texten. Lundberg & Herrlin (2014) 

skriver att det är viktigt att ha textsamtal både före, under och efter högläsning. Detta bidrar 

till att eleverna stimuleras att tänka aktivt hela tiden under aktiviteten. Under högläsning och 
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textsamtal så har även läraren möjlighet att bedriva strategiinlärning med eleverna i hur man 

kan förstå det lästa innehållet. 

Lundberg & Herrlin (2014) framhåller strategiinlärning som viktigt för att utveckla elevers 

läsförståelse. Författarna menar att det är viktigt att förse elever med strategier då dessa kan 

hjälpa dem att förstå och tolka innehållet som läses, vilket är viktigt då det hjälper eleverna 

att fördjupa sin förståelse. En central strategi som författarna nämner är inferenser. De menar 

att göra inferenser är viktigt då det hjälper eleverna att läsa mellan raderna. Andra praktiska 

strategier är att lära eleverna använda ordböcker och söka ledtrådar i bilder. Ordböcker är 

viktiga då de kan hjälpa läsare att förstå svåra ord i innehållet som annars kan påverka 

helhetsförståelsen. Att söka ledtrådar i böcker genom att kolla på bilderna kan bidra till att 

innehållet blir mer tydligt och förståeligt för läsaren. Resultatet av strategiinlärningar är att 

eleverna ska bli försedda med strategier som de sedan på egen hand ska kunna använda för att 

behandla och tolka innehåll. Under strategiinlärningstillfällena har lärare ett aktivt arbetssätt 

då de ska förse eleverna med de olika strategierna. 

En metod som inte den forskning vi har tagit del av redogör för, men som enligt Lundberg & 

Herrlin (2014) bidrar till att utveckla elevers läsförståelse, är hemläsning. Hemläsning 

innebär att eleven får ta med sig något hem efter skolan och läsa på. Författarna menar att 

utvecklandet av en god läsförståelse är tidskrävande, så därför behöver elever även träna 

hemma då tiden i skolan oftast inte är tillräcklig. Metoden medför ett för läraren passivt 

arbetssätt. Hen kan inte bidra till elevens läsförståelse då ansvaret för utvecklingen av 

läsförståelsen läggs hos eleven och dennes vårdnadshavare. 

Av de drygt 50 övningarna som Lundberg & Herrlin (2014) redogör för så är läraren viktig i 

åtminstone 45 av dessa. Detta konstaterades efter en manuell sortering av övningarna som 

författarna presenterar. Övningarna sorterades i två grupper där eleverna antingen arbetar 

själva eller tillsammans med lärare. Arbetssätten i övningarna varierar, allt ifrån att läraren 

förbereder en övning som eleverna själva ska kunna utföra på egen hand, till aktiviteter där 

läraren är en aktiv deltagare genom hela övningen. Det faktum att 45 aktiviteter av drygt 50 

kräver lärarens engagemang säger något om hur betydelsefullt det är att läraren ska ha ett 

aktivt arbetssätt för att utveckla elevers läsförståelse. 
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4.1.3 Mellan raderna av Britta Stensson (2006) 
 

Metoder Högläsning: 
Boken lyfter 
högläsning 
som en 
aktivitet som 
är minst lika 
viktig som 
elevens egen 
läsning. 

Textsamtal/ boksamtal 
- Samtalande samtal 
- Utfrågande samtal 
- Vägledande samtal 
- Parsamtal 
 

lässtrategier: 
- Göra kopplingar 
- Ställa frågor eller 
undra 
- Skapa inte bilder 
- Inferenser 
- Syntetisera 

Läscirkel: 
Nämns endast i 
denna bok. 

( Framework av de identifierade metoder) 

Enligt Britta Stensson (2006) behöver lärare flera redskap för att utveckla elevers 

läsförståelse. Hon menar att alla individer är unika och därmed lär sig bäst på olika sätt. För 

att elever ska kunna utveckla sin förståelse av textinnehåll behöver de bland annat redskap i 

form av strategier. Författaren skriver att somliga elever utvecklar naturliga strategier för att 

ta sig an text, och andra inte, vilket gör att det är viktigt att undervisa om olika lässtrategier 

(se framework). En central lässtrategi som Stensson (2006) nämner är inferenser. Författaren 

menar att inferenser är viktiga då de hjälper läsaren att ta sig sin i textens värld och läsa 

mellan raderna. Ett sätt att göra inferenser på är att läsaren kopplar sina tidigare erfarenheter 

till innehållet, vilket kan bidra till en fördjupad förståelse. Utöver inferenser så framhåller 

författaren fler lässtrategier som blivande lärare kan förmedla till eleverna för att utveckla 

deras läsförståelse (se framework). Stensson (2006) hävdar att det är viktigt att inte bara lära 

ut strategierna, utan också hur, var och när de kan användas. Lässtrategier kan läraren bland 

annat lära ut genom att modellera, enligt Stensson (2006). Modellering innebär att läraren 

visar och instruerar hur strategierna kan användas. En annan fördel med att modellera är även 

att läraren kan synliggöra det som står mellan raderna i läsinnehållet för eleverna. Stensson 

(2006) skriver att modellering är ett undervisningsmoment och inte ett samtal, men 

modelleringen kan leda till samtal. 

Stensson (2006) nämner text- och boksamtal som viktiga metoder för utveckla elevers 

läsförståelse och hon menar att "samtal är vägen till att nå djupare förståelse" (s 130). Att 

hålla boksamtal leder till att elever synliggör sitt tänkande, för sig själv och andra. Textsamtal 

kan leda till ökad förståelse hos individen men också hos andra som får ta del av individens 

tankar. Hur lärare ska bedriva boksamtal kan variera, skriver Stensson (2006). Det beror 

bland annat på syftet med boksamtalet, men också på elevgruppen. Bra tillfällen för 

boksamtal är i anslutning till att elever kommer i kontakt med böcker och deras innehåll. Då 
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kan klassen t.ex. diskutera vad de tror ska hända eller vad som har hänt. Stensson (2006) 

skriver att goda samtal är öppna samtal där deltagarna kan diskutera öppet, i stället för 

diskussioner som leder till ja-eller nej-situationer. Detta medför att läraren har ett aktivt 

arbetssätt där hen styr samtalen, men inte styr så till den grad att samtalen övergår till förhör. 

För att det ska uppstå intressanta diskussioner vid samtalen så är det bra att förse eleverna 

med anteckningsblock, så att de kan anteckna samtidigt som de läser, framhåller Stensson 

(2006). Anteckningarna medför att eleverna inte går miste om värdefulla tankar som kan vara 

bra att ta upp för att berika textsamtalen. En annan metod som lärarna kan använda för att få 

till goda samtal kring innehåll är högläsning.  

Stensson (2006) menar att högläsning är minst lika viktig som elevernas egna läsning; den är 

en av grunderna för att utveckla elevers läsförståelse. Högläsning är ett sätt att få elever att 

träda in i bokvärlden och skapa ett intresse hos dem som kan leda till att de vill börja läsa. 

Högläsning hjälper även läsförståelsen hos de elever som har svårigheter med lästekniken. 

Genom att eleverna får innehållet uppläst så slipper de lägga energi på avkodningen, vilket 

kan vara kognitivt krävande. Stensson (2006) skriver att högläsningen bör följas upp med 

andra aktiviteter för att den ska nå sin fulla potential. Författaren lyfter fram samtalet som en 

central uppföljningsaktivitet. Enligt Stensson (2006) är bokcirklar ett sätt för eleverna att 

samlas under organiserade och planerade tillfällen för att diskutera och reflektera kring 

innehållet med varandra. Författaren menar att målen med bokcirklar dels är att eleverna ska 

bli mer självständiga samtidigt som de får ta eget ansvar för att skapa ett gott samtalsklimat. 

Läraren får gradvis en mindre roll i bokcirkelaktiviteterna då tanken är att eleverna till slut 

ska kunna bedriva dessa på egen hand. 

 

4.1.4 Vägar till läsförståelse av Monica Reichenberg (2012a) 
 

Metoder Textsamtal: 
QtA, Läsa 
mellan 
raderna, 
Reciprocal 
teaching 

Lässtrategier:  

- Inferenser 

- Associationer/kopplingar 

- Ställa frågor 

- Förutsäga  

- Sammanfatta 

 

                                             (Framework av de identifierade metoderna) 
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De metoder som Reichenberg (2012a) nämner i sin bok syftar till att göra elever till aktiva 

läsare. En aktiv läsare är enligt författaren en som kan läsa på textens yta, men som också kan 

fördjupa sig i texten. Aktiva läsare gör också förutsägelser och kan inferera och dessutom 

förstår de hur man kan använda bilder för att förstå texten bättre. Personer som läser aktivt är 

också medvetna om att texten har en författare som det går att ifrågasätta och föra en dialog 

med. För att få elever att bli aktiva läsare så framhåller Reichenberg (2012a) att det är viktigt 

att eleverna lär sig att ställa frågor till texten. Det finns tre frågetyper som man kan lära elever 

att ställa när de kommer i kontakt med läsinnehåll; Det står där-frågor, Tänk efter och leta-

frågor och Svaret finns bara hos mig-frågor. Den första typen är till för att lära eleven att leta 

i texten, den andra är till för att få eleverna att läsa mellan raderna eller för att 

uppmärksamma eleven på att svaret kan stå på flera ställen. Den sista typen är frågor som kan 

besvaras utan att de letar i texten, exempelvis genom att eleven använder sina förkunskaper. 

Elever som möter frågor och lär sig att ställa frågor som kräver reflektion får en bättre 

läsutveckling, enligt Reichenberg (2012a). En metod för att främja elevers aktiva läsning och 

som kan lära dem att ställa frågor är att använda sig av textsamtal, skriver författaren.  

Reichenberg (2012a) skriver att gemensam läsning med efterföljande samtal är ett nödvändigt 

arbetssätt på vägen mot den självständiga läsningen. Genom samtal får elever bland annat 

dela varandras tankar, utveckla och jämföra idéer, ställa frågor samt associera. Samtalet är ett 

sätt att bearbeta innehåll och därmed befästa kunskap; det är alltså viktigt för att lärande ska 

komma till stånd. Författaren presenterar tre textsamtalsmodeller för att utveckla elevers 

läsförståelse. Dessa är Att läsa mellan raderna, Reciprocal teaching och Questioning the 

author. Den första modellen syftar, som namnet anspelar på, att eleverna ska lära sig att 

inferera. Att läsa mellan raderna tar sin början i en gemensam högläsning av en text. Efter 

läsningen får läraren själv besvara en inferensfråga och förklara hur hen gjorde det. Läraren 

kan förklara och visa på hur man hittar ledtrådar i texten, tala om sina förkunskaper och 

därmed vilka associationer hen gjorde till texten. Det läraren gör är alltså att tolka och 

synliggöra den information som inte framgår direkt av texten. Eleverna ska i slutändan 

anamma lärarens strategier i den egna läsprocessen. Utifrån modellen så blir lärarens 

arbetssätt att modellera för eleverna hur de kan ta sig an läsningen och det betyder att läraren 

är aktiv och förmedlar de olika lässtrategierna. 

Reciprocal teaching bygger, enligt Reichenberg (2012a), på fyra lässtrategier som gynnar 

elevers läsförståelse. Strategierna är att: eleven kan sammanfatta med egna ord, ställa frågor, 

reda ut oklarheter och att eleven föregriper [kursiveringar tillfogade]. De två första 
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strategierna är till för att eleven ska kunna sammanfatta det väsentliga i texten, samt är ett sätt 

för läraren att kontrollera elevernas förståelse. Att reda ut oklarheter innebär att värdera vad 

som är svårt i texten och hur man kan göra för att skapa mening av den. Föregripande 

innebär att man med hjälp av rubriker och bilder kan förutsäga vad texten behandlar, samt dra 

slutsatser om innehållet med hjälp av sina förkunskaper. I praktiken går Reciprocal teaching 

till så att läraren introducerar en uppdelad text som sedan läses av eleverna och diskuteras. 

Läraren börjar diskussionen med att ha rollen som samtalsledare, hen går igenom de olika 

strategierna. Sedan blir någon annan samtalsledare och personen får i sin tur ställa frågor 

samt följa upp klasskamraternas svar. Till en början har alltså läraren ett aktivare arbetssätt, 

då denne introducerar texten och går igenom lässtrategier. Läraren blir sedan mer passiv och 

överlåter diskussionen alltmer till eleverna.  

Questioning the author är den sista samtalsmodellen som nämns av Reichenberg (2012a). 

Tanken bakom modellen är enligt författaren att eleverna får uppmärksamma textförfattarens 

ansvar för textens innehåll och läsbarhet. Författare kan ibland hoppa över vissa tankeled 

vilket medför att läsaren får svårare att förstå texten. Modellen skapar en möjlighet för 

eleverna att utveckla en kritisk förmåga, då de får ifrågasätta och förbättra författarens text. 

Enligt Reichenberg (2012a) så finns två olika typer av frågor som kan användas i samtalet, 

ingångs- och uppföljningsfrågor. Ingångsfrågorna är till för att vara en ingång till texten och 

uppmärksamma textens viktigaste delar. Uppföljningsfrågor handlar om att nå djupare in i 

textinnehållet, till exempel hur texten håller ihop och huruvida författaren missat något. I 

praktiken så går modellen till så att läraren delar upp en text i mindre stycken. Dessa delar 

läses sedan upp en i taget av eleverna. Mellan varje del avbryts läsningen av frågor och 

reflektioner, vilka behandlas genom diskussion. Det är också viktigt att läraren sammanfattar 

det aktuella avsnittet och knyter an till de tidigare delarna. Utifrån modellen så förblir 

lärarens arbetssätt ett aktivt sådant, då denne först förbereder texten och sedan håller 

diskussionen levande.   
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4.2 Sammanställning av arbetssätt och metoder 

Böcker/Metoder Högläsning Strategiinlärning Textsamtal Övrigt 

Bygga broar Boken behandlar 
en samtalsbaserad 
högläsning, där 
diskussion används 
för att behandla 
innehållet. 

- Inferenser 
- Kritiskt tänkande 
- Ordförråd 
- Ställa frågor 
- Göra kopplingar 

Boken tar upp 
samtalsmodellerna 
Boksamtal och 
Questioning the 
Author (QtA). 

 

God 
läsutveckling 

Lyfts fram som en 
positiv metod som 
fungerar utmärkt 
att integrera med 
flera aktiviteter. 

- Inferenser 
- Slå upp ord 
- Läsa om 
- Göra kopplingar 
- Söka ledtrådar via 
bilder 

Boken tar upp 
textsamtal som en 
uppföljning till 
högläsning. 

Hemläsning: 
Nämns 
endast i 
denna bok. 

Mellan Raderna  Boken lyfter 
högläsning som en 
aktivitet som är 
minst lika viktigt 
som elevens egen 
läsning. 

- Göra kopplingar 
- Ställa frågor eller 
undra 
- Skapa inre bilder 
- Inferenser 
- Syntetisera 

Boken tar upp: 
Samtalande 
samtal 
Utfrågande samtal 
Vägledande 
samtal 
Parsamtal 
 

Läscirkel: 
Nämns 
endast i 
denna bok. 

Vägar till 
läsförståelse 

Lyfts inte fram som 
en central metod 
för att utveckla 
elevers 
läsförståelse.  

- Inferenser 
- Kritiskt tänkande 
- Ställa frågor 
- Förutsäga  
- Göra kopplingar 
- Sammanfatta 
- Utreda 
 

Boken tar upp 
samtalsmodellerna 
QtA, Läsa mellan 
raderna, 
Reciprocal 
teaching 

 

(Sammanställd framework av de identifierade metoderna) 

Vi fick fram många intressanta resultat i vår undersökning av kurslitteraturen. Högläsning 

betonas av samtliga författare utom Reichenberg (2012a). Det som är gemensamt är att de 

nämner högläsning som en social aktivitet. Kurslitteraturförfattarna som förespråkar 

högläsning framhäver att högläsningen bör följas upp på något vis. En metod som nämns för 

att följa upp högläsningen och fördjupa elevers förståelse är att ha bok- eller textsamtal.  

Samtliga böcker som undersöktes redogör för någon form av samtal kring innehåll. Dessa 

samtal är viktiga för att träna elevers läsförståelse. Questioning the Author är en av 

samtalsmodellerna, den nämns av både Axelsson m.fl. (2009) och Reichenberg (2012a). 

Författarna framhåller att modellen syftar till att eleverna ska utveckla en kritisk förmåga, 

vilket i förlängningen bidrar till en djupare förståelse för texter. I samtalen så får läraren ofta 

agera modell för eleverna och agera som en förebild för hur man kan förstå och tolka 

innehåll. Stensson (2006), Axelsson m.fl. (2009) och Reichenberg (2012a) lyfter 



31 
 

modellerandet som en gynnsam metod i kombination med textsamtal för att utveckla elevers 

läsförståelse. Det läraren gör när hen modellerar är att förmedla diverse lässtrategier och visa 

på hur man kan tänka för att förstå innehåll. Alla kurslitteraturböckerna lyfter fram strategier 

som centrala för att utveckla elevers läsförståelse. Utifrån vår framework går det att 

konstatera att i litteraturen finns många och olika lässtrategier som lärare kan förmedla till 

elever så att de kan utveckla sin läsförståelse. De strategier som samtliga författare nämner är 

att göra inferenser och kopplingar.  

Utifrån de metoder som vi har undersökt i kurslitteraturen så betonades lärarens arbete som 

betydelsefullt för att utveckla elevers läsförståelse. I nästan alla metoder som nämns i 

litteraturen så är läraren mer eller mindre delaktig. Kommunikation och dialog mellan lärare 

och elever ligger till grund för lärandet i de flesta metoderna. I kurslitteraturen framhålls ofta 

gruppbaserade aktiviteter, såsom de olika textsamtalsmodellerna. Den enda metoden som 

lyftes fram som betydelsefull för att utveckla elevers läsförståelse, men som inte innefattar 

lärarens engagemang, är hemläsning, som nämndes av Lundberg & Herrlin (2014). 

Hemläsning innebär att ansvaret förskjuts från läraren till eleven och dennes vårdnadshavare 

som då får mer ansvar för elevens utvecklande av läsförståelse. 

 

4.3 Bildens betydelse och multimodalitet 
I det här avsnittet så redogörs för vilken betydelse multimodalitet och bilder har för att 

utveckla elevers läsförståelse enligt den kurslitteratur som har undersökts, med utgångspunkt 

i den framework som har sammanställts utifrån kurslitteraturen (se bilaga 3). Avsnittet 

avslutas med en sammanställning där vi sammanställer resultaten mellan böckerna. 

 

4.3.1 Att bygga broar och öppna dörrar av Monica Axelsson m.fl. (2009) 
Kerstin Bergöö (2009a) nämner två undervisningsexempel där bilder används som underlag 

för diskussion, och båda gångerna utgår diskussionerna från elevernas textvärldar. Det ena 

exemplet är en diskussion om maktförhållandet i en tidningsbild och det andra är en 

diskussion om genus kopplat till leksaksreklam. Bergöö (2009a) framhåller att 

bilddiskussionerna har flera syften. De kan bidra till en förståelse för att alla bilder bär på 

maktrelationer, samt att eleverna får tillfälle att analysera bilder. Eleverna utvecklar i och 

med diskussionerna också en förståelse för att alla bilder bär på budskap. Andra funktioner 

som bilden tillskrivs av Carina Fast (2009) är att de kan få unga elever att skratta, tänka och 

diskutera, exempelvis framhålls absurda bilder som användbara för detta. Jönsson (2009b) 
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framhåller också elevers bildskapande som ett sätt att bearbeta ett läst textinnehåll, eleverna 

får tillfälle att under och efter läsning bearbeta och skapa mening ur det lästa.  

Författarna skriver att det ganska enkelt går att få till ett meningsutbyte kring texter, där även 

illustrationerna kan diskuteras. Lena Kåreland (2009) ger några exempelfrågor utifrån ett 

genusperspektiv, till exempel "Vilka färger har de agerandes kläder?" (s 70). I relation till de 

samtalsmodeller som lyfts i Axelsson m.fl. (2009), som är Boksamtal och Questioning the 

author, så nämns det inte uttryckligen att bilden kan diskuteras med hjälp av modellerna. 

Författarna refererar endast till boken respektive texten i modellbeskrivningarna, men 

begreppet text har enligt författarna en bred användning i boken och avser skrivna, visuella 

och digitala texter. Därmed går det inte att utesluta att bilder också kan diskuteras med hjälp 

av de två samtalsmodellerna. Bilden har alltså en viss betydelse för elevers läsförståelse, då 

bilderna förmedlar ett budskap som kan diskuteras och analyseras utifrån olika perspektiv.  

Axelsson m.fl. (2009) skriver om multimodala texter i relation till elevernas textvärldar. 

Texter kopplade till konsument- och medievärlden är tidiga kulturella upplevelser som elever 

stöter på. Exempel på detta är teveprogram och filmer som konsumeras via skärmar, enligt 

författarna. Barn lär sig tidigt att skilja på karaktärer och urskilja hur de rörliga bilderna 

berättar en historia. Skärmbaserade aktiviteter såsom chattande, datorspelande och 

internetsurfande är exempel på textvärldar som eleverna möter utanför skolan, skriver Kerstin 

Bergöö (2009a). Frammarschen av digitala medier i samhället har medfört att den 

traditionella textläsningen i böcker på senare tid har ersatts alltmer av interaktiva texter som 

elever finner och läser med hjälp av digitala verktyg. Detta har lett till att skriften bär upp 

mindre av innehållet och därmed är mindre avgörande för att förstå innehållet. Författarna 

framhåller att vi lever i ett mediebaserat samhälle och det är därför viktigt att det även 

förekommer olika medier i skolan. Det medför att multimodalitet blir betydelsefullt att 

behandla i skolverksamheten genom diskussioner och undervisning, då det är den typ av 

innehåll med flera teckensystem som elever kommer i kontakt med i sin vardag. 

 

4.3.2 God läsutveckling av Lundberg & Herrlin (2014)  
Lundberg & Herrlin (2014) skriver mycket om hur bilder och symboler kan integrera med 

texter för att stötta elevers läsning. Författarna menar att det är viktigt att elever kan ta hjälp 

av bilder och symboler för att förstå läsinnehållet då dessa kan bidra med information. Bilder 

och symboler kan även vara extra avgörande för elever med lässvårigheter, då de kan ha 
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problem med att endast förstå text och därmed kan behöva bilder som komplement. 

Författarna nämner barnserier som lämpligt material för att utveckla elevers läsförståelse. Det 

som gör barnserier framgångsrikt, enligt Lundberg & Herrlin (2014), är att de innehåller 

rikligt med bilder. Dessa är bundna till texten och kan därmed hjälpa läsaren att förstå 

innehållet genom att läsaren associerar bilderna med texten. Associeringen mellan bilder och 

text gör att viktiga men svåra ord kan bli lättillgängliga, vilket kan vara avgörande för att 

förstå innehållet. Lundberg & Herrlin (2014) menar att man behöver förstå uppemot 80 % av 

orden i en text för att förstå innehållet. Författarna skriver dock att det finns risker med 

barnseriernas kravlösa läsning, då det kan bli svårt för eleverna att utan uppmuntran och stöd 

ta klivet in i den mer "svårtillgängliga textvärlden". 

Lundberg & Herrlin (2014) nämner att bilder och symboler är betydelsefulla för att elever ska 

kunna lära sig läsa, men eleverna ska också så småningom "kunna grunda sin förståelse av en 

text på de ord som faktiskt finns där, inte på att gissa" (s 15). Författarna skriver att bilder och 

symboler kan leda till att eleven undviker texten och använder bilderna och symbolerna som 

en flyktväg. Det innebär att eleven flyr texten genom att göra gissningar om vad texten 

innehåller utifrån bilderna, vilket inte gynnar en god läsförståelse. Författarna menar dock att 

bilder och symboler inte är något som lärare bör oroa sig för, om de tror att dessa kan 

motverka elevers läsutveckling. Författarna framhåller att elever förr eller senare kommer till 

insikt om att det är värt att kolla på texten, för att de ska kunna förstå innehållet och inte gå 

miste om något.  

I boken så betonas inte multimodala texter särskilt mycket för att underlätta läsarens 

förståelse för innehållet. Det Lundberg & Herrlin (2014) nämner (s.20) är att tekniska 

hjälpmedel som DAISY-spelare, surfplattor, olika appar och datorprogram kan hjälpa elever 

att utveckla effektivare ordavkodning och ett mer automatiserat läsflyt. Författarna kopplar 

inte dessa tekniska redskap till läsförståelse även om ordavkodning och läsflyt kan ses som 

viktiga förmågor att besitta för att utveckla en god läsförståelse. I boken nämns också endast 

texter som kombinerar ord och bilder, men inte ljud. Då författarna inte tydligt kopplar 

multimodalitet till läsförståelse, och endast redogör för de tekniska hjälpmedlen på en sida i 

hela boken så kan man konstatera att multimodalitet nämns i väldigt liten utsträckning. 

Utifrån att detta endast nämns på en sida så ges multimodalitet inte en central plats i 

litteraturen och kan därför inte heller ses som särskilt betydelsefull. 
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4.3.3 Mellan raderna av Britta Stensson (2006)  
Utifrån studiens framework (se bilaga 3) så betonas bildens betydelse relativt mycket i 

Mellan raderna. Stensson (2006) menar att läsning är något större än att bara läsa text. 

Författaren skriver att läsning är att "kunna gå in i en föreställningsvärld och att kunna tolka 

det som finns under ytan och mellan raderna"(Stensson, 2006, s 12). Läsning innebär således 

att kunna förstå innehållet, både det som skrivs i klartext och det som lämnas osagt i texten. 

Stensson (2006) tar upp olika faktorer som hjälper läsaren att förstå textinnehållet. Den 

största faktorn för att förstå textinnehållet är enligt författaren bilder. De kan påverka och 

inverka på texter men också hjälpa elever att förstå texters innehåll och mening. Författaren 

skriver även att bilder kan hjälpa barn som inte har kommit in i bokvärlden, då 

kombinationen mellan text, färgsättning och bilder kan fördjupa läsupplevelsen hos barn.  

För att träna upp läsförståelse så behövs det ett flertal olika böcker, däribland bilderböcker, 

skriver Stensson (2006). Författaren menar att bilderböcker är mångbottnade, mellan bilder 

och text så skapas det en spänning som bidrar med ett stort tolkningsutrymme för läsaren.  

Författaren framhåller att bilderböcker kan berätta många saker och skapa många tolkningar, 

vilket beror på vem som läser, och hur denne läser materialet. Om en person läser av ett 

innehåll genom att tolka endast bilderna så kommer den att få en uppfattning. En annan som 

läser av samma innehåll, men väljer att läsa både texten och bilderna kommer få en annan 

uppfattning. Stensson (2006) framhåller olika uppfattningar som något betydelsefullt och 

menar att de kan bidra till rika diskussioner. Detta kan även leda till att elever kan utveckla 

sin förståelse genom att de utbyter tankar och erfarenheter kring bilder och text med 

varandra.  

Även om Stensson (2006) skriver att det behövs flera olika sorters böcker för att utveckla 

elevers läsförståelse så nämner hon endast i korthet multimodala texter. Författaren skriver 

om skapandet av ett läsande klassrum, att man då bör använda datorer och filmer. Författaren 

redogör också för att läsare möter berättelser i många olika former "... i böcker och i filmer, 

på datorn och i leken, i bilden och dansen" (Stensson, 2006, s 101), men hon nämner inga för- 

eller nackdelar utan konstaterar endast att det är så. Stensson (2006) framhåller att det idag 

sker en återgång till högläsning, och det sker genom multimodala verktyg som CD-skivor och 

iPods, vilket medfört att nya grupper har fått tillgång till böcker. Samtidigt konstaterar 

författaren att den nya högläsningen sker på individnivå, då innehållet ofta blir uppläst för 

enskilda lyssnare. Även om Stensson (2006) endast sparsamt framhåller olika multimodala 
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verktyg och inte heller kopplar dessa till någon metod, så visar hon ändå en medvetenhet om 

att de ändå existerar och kan användas i undervisningen.  

 

4.3.4 Vägar till läsförståelse av Monica Reichenberg (2012a) 
Reichenberg (2012a) nämner bilder ett fåtal gånger i sin bok. Den första gången hon nämner 

bilder är i samband med att hon går igenom kriterier för goda läromedel. Författaren skriver i 

sina kriterier om samspelet mellan text och bild, och hon betonar att elevers textförståelse 

ökar om det finns en bild som åskådliggör textinnehållet. Även om författaren menar att 

bilden är betydelsefull då den åskådliggör texten så bör det i texten också finnas tydliga 

kopplingar till bilden, så att läsaren inte förbiser denna, skriver hon. Reichenberg (2012a) 

nämner också att uppslag med bara en bild utan en hänvisning till texten inte hjälper 

förståelsen. Detsamma gäller för uppslag med många bilder, grafer och diagram, då för 

många intryck kan skapa förvirring, enligt Reichenberg (2012a). Författaren nämner också 

bilden i samband med goda läsare, och hon menar att dessa använder bilder för att skapa sig 

en bättre förståelse av innehållet. Att använda bilden för att förstå innehåll nämns dock bara i 

en av de samtalsmodeller som Reichenberg (2012a) presenterar. I samtalsmodellen 

reciprocal teaching nämns det att man gör förutsägelser angående texten genom att se till 

rubriker och bilder, och att göra förutsägelser är en av de lässtrategier som författaren 

framhåller (se framework för metoder och arbetssätt).  

Reichenberg (2012a) nämner inte multimodalitet i någon större utsträckning. När författaren 

väl gör det är det i samband med läromedel, webbtexter och källkritik. Författaren skriver i 

avsnittet "välj goda texter" (s 55) om goda tryckbaserade läromedel som har börjat dyka upp. 

Dessa läromedel har illustrativa bilder, förklarande resonemang, genomsyras av författarens 

röst (tilltal) och är enligt henne bättre anpassade för alla läsare. Därefter konstaterar 

författaren att goda läromedel "... är annat än de texter dessa elever kan möta när de surfar på 

nätet eller läser i uppslagsverk" (s 55). Reichenberg (2012a) menar att de goda läromedlen till 

skillnad från webbtexter ger lärare och elever möjlighet till kontinuitet, sammanhang, 

repetitioner, fördjupning och reflektioner. Författaren framhåller dock i avsnittet "Den 

dominerande läraren - och den frånvarande" (s 64) att webbtexter är en fantastisk och 

betydelsefull resurs i undervisningen då det finns mängder av kvalitetssäkrat och 

undervisningsanpassat material tillgängligt via internet. Författaren går dock inte in på andra 

fördelar med webbtexter än att de finns i stora mängder och att de kan vara anpassade. Det 

förklaras t.ex. inte hur dessa potentiellt multimodala webbtexter kan användas för att utveckla 
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elevers läsförståelse. Det finns också nackdelar med webbtexter skriver Reichenberg (2012a). 

Ibland är webbtexterna inte kvalitetssäkrade och de kan också verka vara sakliga, när de i 

själva verket är raka motsatsen.  

 

4.4 Sammanställning av bildens betydelse och multimodalitet 
I kurslitteraturen som undersökts så finns det en stor spridning angående bilden och 

multimodalitetens betydelse för att utveckla elevers läsförståelse. Den betydelse som bilden 

har är ganska stor, dock så är bilderna ofta ställda i relation till texten som en sorts 

komplement för att hjälpa eleven att förstå textinnehållet. Lundberg & Herrlin (2014) skriver 

att "viktiga men svåra ords betydelser kan i bästa fall vara lätta att komma åt genom det stöd 

som bilderna ger" (s.54). Det liknar även hur bilden framställs i Reichenberg (2012a) när hon 

skriver att bilder åskådliggör textinnehållet. Stensson (2006) skiljer sig något från de andra 

och skriver mer utifrån ett perspektiv där text och bild kombineras med varandra. Författaren 

skriver att "Kombinationen mellan text, färgsättning och bilder fördjupar upplevelsen" (s 86). 

Men även om alla författarna nämner bilden som en framgångsrik faktor som kan hjälpa 

läsaren att förstå innehållet så tas inte bilden upp helt okritiskt. Lundberg & Herrlin (2014) 

menar att bilden som stöd för läsaren generellt är bra då dessa kan hjälpa läsaren att förstå 

textinnehåll, men läsaren bör så småningom kunna göra sig fri från bildstödet. Lundberg & 

Herrlin (2014) framhåller att elever som förlitar sig för mycket på bilder kan göra felaktiga 

tolkningar av innehållet. Reichenberg (2012a) framhåller också en kritisk aspekt, då hon 

skriver att för många bilder kan skapa förvirring hos läsaren. 

Multimodalitet har i den undersökta kurslitteraturen ett begränsat utrymme. Den bok där 

multimodalitet framhålls mest är Axelsson m.fl. (2009). Kerstin Bergöö (2009a) kopplar 

begreppet till elevernas fritidsaktiviteter, vilka ofta är skärmbaserade. Det framhålls i boken 

att elever som får bygga vidare på tidigare erfarenheter är mer benägna att investera i sitt 

skolarbete. Författarna nämner dock inte multimodalitet i samband med de samtalsmodeller 

de redogör för, utan endast i relation till elevernas textvärldar. De andra 

kurslitteraturförfattarna nämner inte multimodalitet uttryckligen, och sådant som kan 

förknippas med multimodalitet nämns sparsamt i litteraturen. Lundberg & Herrlin (2014) 

nämner "tekniska hjälpmedel, till exempel DAISY-spelare, surfplattor, olika appar och 

datorprogram som gör det möjligt att få enstaka ord eller hela texter upplästa" (s.20). 

Stensson (2006) nämner att vi kommer i kontakt med berättelser "i böcker och i filmer, på 

datorn och i leken, i bilden..." (s 101), men hon nämner inte hur dessa kan hjälpa eleven att 
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förstå innehåll utan konstaterar endast att de finns. Reichenberg (2012a) tar upp webbtexter 

som en bra resurs att använda i undervisningen, dock inte i relation till någon metod. Att 

multimodalitet har ett så litet utrymme i den undersökta kurslitteraturen kan tolkas som en 

brist. Särskilt då forskning om multimodalitet visar att multimodala texter har en gynnsam 

effekt på elevers läsförståelseutveckling. 
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5. Resultatdiskussion 
Läsförståelse anses vara grundläggande för elevers fortsatta lärande i skolan, det framgår av 

Skolverkets PISA-rapport (2013). Lärare behöver alltså ha kunskap om hur man kan utveckla 

elevers läsförståelse. Därför valde vi att undersöka litteratur som används på svenska 

lärarprogram med inriktning förskoleklass till årskurs tre. De huvudsakliga resultaten för den 

här undersökningen är att det i den undersöka litteraturen finns ett fokus på olika 

lässtrategier, och de förmedlas via högläsning och olika textsamtalsmodeller. Ett annat 

resultat är att bilder och främst multimodalitet har ett begränsat utrymme i litteraturen.  

I tre av de böcker som undersökts (Mellan raderna, Vägar till läsförståelse och God 

läsutveckling) så är texten det som huvudsakligen förmedlar innehållet. Bilden nämns i 

förhållande till texten, de åskådliggör och förklarar textinnehållet. Att bilden är mer av ett 

komplement till texten märks bland annat i Lundberg & Herrlin (2014). Författarna 

uppmärksammar att viktiga men svåra ords betydelser kan bli lättare att komma åt genom 

stöd av bilder. Reichenberg (2012a) menar i sin tur att elevers förståelse ökar om det finns 

bilder som kan åskådliggöra textinnehållet. Stensson (2006) nämner också bilden i relation 

till texten. Författaren menar att bilden är en faktor som kan bidra till att läsaren förstår 

textinnehållet. Rasmusson (2014) skriver att olika modaliteter såsom skrift och bild hjälper 

läsförståelsen om de överensstämmer med varandra, vilket är fallet i de tre ovan nämnda 

exemplen. Stensson (2006) har samtidigt också en annan betoning än Reichenberg (2012a) 

och Lundberg & Herrlin (2014). Författaren skriver att "Kombinationen mellan text, 

färgsättning och bilder fördjupar upplevelsen" (s 86). Det kan tolkas som att hon framhåller 

att bilder och texter fungerar bäst i kombination med varandra, och att bilden inte bara är ett 

komplement. Utifrån de tre böckerna så ser vi en likhet med vad Jonsson (2006) framhåller 

angående relationen mellan bild och text. Jonsson skriver om två dominerande synsätt när det 

kommer till denna relation; antingen så fungerar bilden på textens villkor, eller så fullbordas 

innehållet i mötet mellan text och bild. I den undersökta litteraturen så finns det spår av båda 

synsätten. Bilden fungerar ofta på textens villkor, men användandet av bilderböcker och 

barnserier framhålls också av författarna, vilket pekar mot det andra synsättet.  

Den bok som skiljer sig avsevärt från de andra tre när det angår bilder är Bygga broar. I 

boken framhålls inte bilden i relation till texter, utan de beskrivs som ett fristående innehåll. 

Kerstin Bergöö (2009a) och Lena Kåreland (2009) skriver bland annat om bilddiskussioner 

där elever utvecklar en förståelse för bildens budskap och vad de förmedlar. Exemplen som 

ges i boken handlar om genus och maktförhållanden i bilder. Författarna framhåller att det 
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ganska lätt går att få till ett meningsutbyte angående både text och illustrationer. Rasmusson 

(2014) menar i sin studie att det bör bedrivas undervisning i bildförståelse, då det i dagens 

samhälle finns ett ökat användande av multimodala texter där bilder bär upp mycket av 

innehållet. Axelsson m.fl. (2009) är de författare som kommer närmast till att tala om 

bildförståelse. I Lgr 11s centrala innehåll står det att elever i årskurs tre ska ha utvecklat 

lässtrategier som är anpassade efter textens form och innehåll. Detta kan tolkas som att det 

även bör läras ut lässtrategier för symboler och bilder. Att bilddiskussioner och förståelse för 

bilders budskap inte behandlas av andra författare än Axelsson m.fl. (2009) kan tolkas som en 

bristande aspekt i litteraturen. 

Även om bilder betonas av samtliga kurslitteraturförfattare som betydelsefulla för att 

utveckla elevers läsförståelse så framhålls de inte helt oproblematiskt. Både Reichenberg 

(2012a) och Lundberg & Herrlin (2014) lyfter fram kritik mot bilder, vilket övriga författare 

inte gör. Lundberg & Herrlin (2014) framhåller att bilder och symboler kan användas som 

flyktvägar, vilket innebär att eleven undviker texten i innehållet och istället gör gissningar 

som grundar sig i bilderna och symbolerna. Reichenberg (2012a) menar att för mycket bilder 

kan skapa för många intryck vilket kan leda till förvirring och därmed hämma elevens 

läsförståelse. Bland de andra forskarna så skriver Jonsson (2006) också att bildens 

mångtydighet kan vara avledande, då de kan ge upphov till gissningar och spekulation. 

Lundberg & Herrlin (2014) framhåller dock att bilder inte är något som lärare bör vara 

oroliga för. Författarna menar att eleverna så småningom i läsutvecklingen kommer att bli 

intresserade av det som faktiskt står i innehållet, då läsaren inte vill gå miste om något i 

innehållet. 

Ett förvånande resultat är bristen på multimodala medier i form av till exempel datorer och 

andra medier som kan hjälpa elever att utveckla sin läsförståelse. Den bok som redogjorde 

mest för multimodala medier var Bygga Broar. Bergöö (2009a) framhåller att nutiden präglas 

av texter som förmedlas via skärmar, barn växer upp i en värld av texter. Film, tv, datorspel 

och sms är naturliga delar av elevers språk- och textvärldar. Schmidt (2013) skriver i sin 

forskning att elever möter multimodala texter på fritiden, men att de sällan synliggörs i 

skolan. Lars Brink (2009) menar att traditionell bokläsning har ersatts alltmer av interaktiva 

texter. Skrift bär allt mindre upp innehållet och blir därmed inte heller lika avgörande för att 

förstå innehållet. Den utbredning som multimodala texter har, medför att skolan måste 

undervisa om och diskutera de möjligheter till utveckling som finns i och med de 

multimodala medierna.  
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Till skillnad från Bygga broar så nämns multimodalitet i mindre utsträckning i den övriga 

litteraturen. Stensson (2006) antyder dock att dagens teknik erbjuder många möjligheter, hon 

nämner CD och iPod som exempel där läsaren kan få innehållet uppläst och därmed bli hjälpt 

att förstå (innehållet). Det visar på en viss medvetenhet om att vi lever i ett teknologiskt 

samhälle där teknologi kan användas som resurs för att utveckla elevers förståelse för 

innehåll. Men denna medvetenhet diskuterar hon inte som Brink (2009) som visar en klar 

medvetenhet om teknikens möjligheter och betydelse i sina argument, då han bland annat 

skriver angående multimodalitet att "man måste i skolan undervisa om detta och diskutera de 

möjligheter till utveckling som finns i bruket av multimodala texter..." (s 130). Walsh (2010) 

lyfter i sin studie de utmaningar som finns i att få elever att uppskatta och bibehålla ett 

läsintresse, och lärare i studien har därför insett att klassrumsundervisningen måste anpassas 

till elevernas digitala fritidspraktiker. Det vore konstigt om skolan skulle bli ett undantag från 

den teknologi som annars omger människan i vardagen. 

Lundberg & Herrlin (2014) redogör för potentiell multimodalitet på en sida (s 20) i sin bok. 

Författarna nämner att olika tekniska hjälpmedel kan bidra till läsutvecklingen i mån av 

läsflyt och effektivare ordavkodning. Författarna lyfter fram olika multimodala verktyg men 

inte samband med läsförståelse. Om det beror på omedvetenhet eller om multimodalitet för 

att utveckla elevers läsförståelse ses som icke betydelsefullt går inte att avgöra. Det som går 

att konstatera är att blivande lärare inte erbjuds något om detta i God läsutveckling, för att 

utveckla elevers läsförståelse. Reichenberg (2012a) skriver i Vägar till läsförståelse om 

webbtexter. Författaren framhåller webbtexter i relation till bokbaserade läromedel, där 

läromedlen framhålls som något bättre än webbtexterna. I ett senare avsnitt skriver hon dock 

om webbtexter som en fantastisk resurs i undervisningen, vilket Reichenberg (2012a) 

härleder till den mängd av information som finns tillgänglig på nätet. En skillnad som finns 

mellan Vägar till läsförståelse och den övriga litteraturen är att det också framhålls kritiska 

aspekter i relation till multimodalitet, då Reichenberg (2012a) skriver om icke-

kvalitetsgranskade och osakliga webbtexter. Författaren framhåller att det finns "... många 

webbtexter som inte på något sätt är kvalitetssäkrade och man kan finna texter som verkar 

sakliga men inte alls är det" (s 65). 

Högläsning som en metod för att utveckla elevers läsförståelse nämns i tre av böckerna som 

har undersökts. De böcker som nämner högläsning är Mellan raderna, Bygga broar och God 

Läsutveckling. Vad elever avses få ut av högläsningen skiljer sig dock bland de olika 

författarna. Axelsson m.fl. (2009) skriver att elever genom högläsning får ett bättre ordförråd 
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samt en ökad språk- och litteraturförståelse. Stensson (2006) lyfter fram att högläsning bidrar 

till att skapa ett läsintresse hos eleverna, vilket är viktigt för att stimulera träningen av 

läsförståelsen. Lundberg & Herrlin (2014) menar att läsning kan vara mycket kognitivt 

krävande och framhåller därför att högläsning är bra för att fokus då flyttas från avkodningen 

till förståelsen. Stensson (2006) betonar också att högläsning är positivt då eleverna inte 

behöver lägga energi på avkodningen och istället kan lägga fokus på förståelsen. Det finns 

vissa likheter angående hur högläsningen presenteras som metod. I böckerna betonas 

högläsning som en aktivitet som bör följas upp på något sätt. Axelsson m.fl. (2009) samt 

Lundberg & Herrlin (2014) skriver att elever ska vara aktiva före, under och efter 

högläsningen. För att träna upp läsförståelsen så mycket som möjligt genom högläsning så 

betonas frågor och diskussioner som bra uppföljningsmetoder. Ewald (2007) menar att en 

god högläsning karaktäriseras av att det är en social aktivitet, och det är även så högläsningen 

framhålls i litteraturen. Lundberg & Herrlin (2014) skiljer sig något från de andra. Författarna 

skriver om ritandet av händelsekartor som en aktivitet elever kan göra under högläsningen. 

Händelsekartor skiljer sig också från de övriga aktiviteterna som samtliga författare nämner i 

samband med högläsning, genom att det är en enskild och icke social aktivitet.  En tänkbar 

anledning till att endast Lundberg & Herrlin (2014) lyfter en icke social aktivitet men inte de 

andra författarna är synen på lärandet. Reichenberg (2012b) skriver i sin litteraturöversikt att 

sociala aktiviteter är gynnsamma för elevers läsutveckling, och denna medvetenhet kanske 

även finns hos kurslitteraturförfattarna som ofta betonar lärandet i relation till sociala 

aktiviteter. 

En metod som nämns av samtliga författare är bok- eller textsamtal. Det som är positivt med 

denna metod är enligt författarna att dessa samtal bidrar till att fördjupa elevers förståelse för 

innehåll. Axelsson m.fl. (2009) skriver att i samtalet skapas något större och komplexare, 

som bidrar till djupare förståelse genom att elever får ta del av andras läsning. Lundberg & 

Herrlin (2014) menar att textsamtal är gynnsamt då det ger eleverna möjlighet att diskutera, 

vilket bidrar till att fördjupa förståelsen. Stensson (2006) lyfter liknande aspekter som 

Lundberg & Herrlin (2014) och menar att samtal är vägen till djupare förståelse. Reichenberg 

(2012a) skriver att elever genom samtal får dela varandras tankar och att samtalet är ett sätt 

att bearbeta innehåll och därmed befästa kunskap. Dessa uppfattningar om text- och 

boksamtal stämmer överens med den bild som forskningen förmedlar. Reichenberg (2012b) 

och Eckeskog (2013) menar att fördelen med textsamtal är att elever kan reflektera och utbyta 

tankar med varandra vilket fördjupar förståelsen. Den stora skillnaden gällande textsamtal är 
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att Stensson (2006) och Lundberg & Herrlin (2014) inte redogör för några specifika 

samtalsmodeller utan skriver mer generellt om textsamtal, till skillnad från Axelsson m.fl. 

(2009) och Reichenberg (2012a). En gemensam samtalsmodell som nämns av de sistnämnda 

författarna och forskningen av Eckeskog (2013) samt Reichenberg (2014) är Questioning the 

author. Det som gör QtA till en bra modell är att den kan bidra till att eleverna utvecklar en 

kritisk förmåga, vilket framhålls av både Eckeskog och Reichenberg.   

I Lgr 11 står det att elever i slutet av trean ska ha utvecklat strategier för att förstå och tolka 

texter. I kommentarmaterialet för ämnet svenska lyfter Skolverket (2011b) att lässtrategier 

verkar vara avgörande för att elever ska kunna nå en djupare läsförmåga. Samtliga författare 

redogör för dessa i relation till att utveckla elevers läsförståelse. En likhet är att samtliga 

författare lyfter kognitiva strategier som att göra kopplingar och inferenser för att förstå 

innehåll. Axelsson m.fl. (2009) menar att inferenser kan hjälpa eleverna att förstå innehåll, då 

alla tankeled inte är utskrivna i texten. Lundberg & Herrlin (2014) skriver att inferenser är 

viktiga då de hjälper läsaren att läsa mellan raderna i texten. Stensson (2006) framhåller att 

inferenser bidrar till att eleverna tar sig in i textens värld och läser mellan raderna. 

Reichenberg (2012a) nämner en samtalsmodell som handlar om att få elever att göra 

inferenser, vilket sker genom att de letar ledtrådar i texten och använder sina förkunskaper. 

En skillnad mellan de undersökta böckerna är att praktiska strategier bara nämns av Lundberg 

& Herrlin (2014). Författarna skriver om att använda ordböcker som en strategi för att leta 

upp svåra ord. Ordböcker kan hjälpa läsaren att komma över svåra ord och därmed göra 

innehållet mer lättförståeligt. Ett sätt att lära ut olika lässtrategier på är genom att modellera, 

vilket nämns av Stensson (2006), Axelsson m.fl. (2009) och Reichenberg (2012a). Eckeskog 

(2013) skriver att modellering i praktiken innebär att läraren agerar förebild och visar hur 

man kan förstå och tolka ett innehåll. Modellering är betydelsefullt då läraren kan synliggöra 

för eleverna hur man kan resonera och tänka kring innehållet. Lässtrategiinlärning är centralt 

i de böcker som undersöktes, men det framhålls dock inte någon kritisk aspekt hos någon av 

författarna gentemot dessa strategier. Magnusson (2014) vänder sig till viss del mot det fokus 

som finns på strategiinlärning, då hon menar att fokus kan hamna på elevers icke-förstående 

och inte på det material som används.  

Utifrån de metoder som har undersökts i kurslitteraturen har vi dragit slutsatsen att lärare 

oftast har ett aktivt och socialt arbetssätt för att utveckla elevers läsförståelse. Metoderna 

textsamtal, högläsning och strategiinlärning innebär bland annat att läraren behöver 

modellera genom att visa och diskutera med eleverna hur man kan förstå ett innehåll. 
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Kommunikation, dialog och utbytandet av förståelse i form av bland annat tankar och idéer 

verkar vara grunden till merparten av de metoder som nämns i litteraturen. Dessa spår kan 

iakttas hos samtliga författare som bland annat lyfter fram textsamtal som en social aktivitet 

där läraren aktivt undervisar och diskuterar tillsammans med eleverna. Högläsning framhålls 

också i litteraturen som en mer social aktivitet till skillnad från den högläsning som Skoog 

(2012) har observerat. Högläsningen som hon observerade var enbart avslappnande stunder 

som inte utnyttjades till sin fulla potential då tillfällena inte hade någon genomtänkt 

uppföljning.   

Det presenteras bara en metod som innebär att läraren inte aktivt medverkar till att utveckla 

elevers läsförståelse. Hemläsning är den metod som inte kräver något engagemang från 

läraren och metoden nämns av Lundberg & Herrlin (2014). Författarna skriver att 

läsförståelseutveckling är tidskrävande, vilket inte nämns av någon annan författare. Det 

medför att elever även behöver träna hemma, då tiden i skolan inte räcker till enligt 

författarna. I Skolverkets PIRLS-rapport (2012) är en hypotes till svenska elevers försämrade 

läsförmåga att eleverna i stor utsträckning får arbeta individuellt, vilket ökar kravet på att 

individen tar mer ansvar och att hemmet stödjer den lärande. Detta kan tolkas som ett skäl till 

att bedriva en grupp- och samtalsbaserad undervisning med ett aktivt arbetssätt från lärarens 

sida, där hen ansvarar för att alla deltagare får tillfälle att yttra sig och delge sina tolkningar 

kring innehållet.  

 

5.1 Kritik mot metod och urval 
Eftersom studiens syfte är att ta reda på vad blivande lärare erbjuds i sin kurslitteratur för att 

utveckla elevers läsförståelse så valdes och undersöktes de fyra mest förekommande 

böckerna på de tio största lärosätena i Sverige med lärarutbildning. Eftersom det är en mindre 

mängd litteratur som har undersökts och jämförts går det inte att dra några absoluta slutsatser 

om vad alla blivande lärare erbjuds, speciellt när studien inte täcker alla böcker som handlar 

om att utveckla läsförståelse från alla lärosäten med lärarutbildning.  

I undersökning används framework och forskning för att undersöka och jämföra den utvalda 

kurslitteraturen. Bryman (2011) nämner att framework saknar tydlig specificerad uppsättning 

av procedurer som tillgångavägsätt trots det är en förekommande metod för att undersöka och 

strukturera kvalitativa data. Detta påverkar reliabiliteten för resultatet då studien inte redogör 

i detalj för hur innehållet strukturerades och sedan undersöktes. I Bryman (2011) listas dock 
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några generella riktlinjer för vad man kan vara uppmärksam på när man använder framework. 

Författaren lyfter aspekter som likheter och skillnader i de data som undersökts, repetitioner 

vilket innebär återkommande områden, samt saknade data vilket framhålls som reflektion 

över vad som inte finns med i mängden data. Det är också med hänseende till dessa riktlinjer 

som kurslitteraturen har undersökts. 

Om studien skulle upprepas så finns det ett antal faktorer som avgör om den kommer att leda 

till samma resultat. En faktor är om undersökaren utgår ifrån samma lärosäten och litteratur. 

En annan är den forskning som används, huruvida undersökaren tar del av, förstår och 

använder den, men också om undersökaren använder mer eller mindre forskning än vad som 

gjorts i denna studie. Även om undersökare tar del av samma forskning och 

undersökningsmaterial så är det inte säkert att personen i fråga kommer få samma resultat och 

detta beror på att studien innehåller kvalitativa data, då vi inte kvantifierar och uttrycker oss i 

till exempel siffror. Det innebär att viss mängd tolkning av samma slag behövs för att uppnå 

samma resultat.  
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6. Sammanfattning 
Svenska elevers läsförståelse och läsförmåga har försämrats enligt de internationella 

undersökningarna PISA och PIRLS. Därför har vi valt att undersöka fyra kurslitteraturböcker 

som behandlar läsförståelse, och dessa används vid svenska grundlärarprogram. Vårt syfte är 

att undersöka och jämföra den utvalda kurslitteraturen med avseende på de metoder och 

arbetssätt som framkommer i texterna för att utveckla elevers läsförståelse. Med avseende på 

syftet, att ta reda på vad blivande lärare erbjuds av litteraturen, så har vi även undersökt hur 

multimodalitet och bilden lyfts fram i relation till att utveckla elevers läsförståelse. För att 

undersöka kurslitteraturen så har framework använts som metod för att undersöka och 

jämföra litteraturen. Resultatdiskussionen kopplas också till tidigare forskning inom 

områdena som undersökts. De centrala metoder som har lyfts fram i det undersökta materialet 

är: lässtrategier, textsamtal och högläsning. I vår undersökning tolkar vi med avseende på de 

metoder som framkom att författarna framhåller läsning och därmed läsförståelseutveckling 

som något socialt och därmed blir också lärarens arbetssätt att förhålla sig aktiv och 

kommunikativ. Den undersökta litteraturen nämner däremot bilden förhållandevis lite och 

multimodalitet ännu mindre. Bilden framhålls ofta som ett komplement till texten. 

Multimodalitet nämns i relation till elevers fritid och det redogörs inte för några specifika 

metoder som innefattar multimodala texter i relation till att utveckla elevers läsförståelse. De 

två sistnämnda områdena nämns inte centralt i någon av kurslitteraturböckerna. Detta kan ses 

som brister i vad blivande lärare får med sig av litteraturen, med avseende på att forskning 

som studien har tagit del av lyfter fram bilder och multimodalitet som betydelsefulla för 

elevers utveckling av läsförståelse. 

Den undersökta kurslitteraturen är;  

 God Läsutveckling: kartläggning och övningar av Ingvar Lundberg och Katarina 

Herrlin (2014). 

 Vägar till läsförståelse: Texten, läsaren och samtalet av Monica Reichenberg 

(2012a). 

  Mellan raderna: strategier för en tolkande läsundervisning av Britta Stensson 

(2006).  

 Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och 

skola. av Monica Axelsson m.fl. & Karin Jönsson (Red.). (2009).  

 



46 
 

7. Referenser 
 

Axelsson, M., & Jönsson, K. (Red.). (2009). Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva 

och samtala om texter i förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Bergöö, K. (2009a). Barns liv och samhällets textvärldar. I: K. Jönsson (Red.), Bygga broar 

och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. (1. Uppl., ss. 

12-31) Stockholm: Liber. 
 

Bergöö, K. (2009b). Kritisk litteracitet. I: K. Jönsson (Red.), Bygga broar och öppna dörrar: 

att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. (1. Uppl., ss. 177-189). 

Stockholm: Liber 

 

Brink, L. (2009). Bättre läsning och bättre skrivande – men hur? Om grupprocesser och 

textrörlighet. I: K. Jönsson. (Red.), Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och 

samtala om texter i förskola och skola. (1. Uppl., ss.114-142 ) Stockholm: Liber.  

 

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med 

berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet, 

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. [Kan hämtas från: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18674/1/gupea_2077_18674_1.pdf] 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl.) Malmö: Liber. 

 

Eckeskog. H. (2013). Varför knackar han inte bara på?: En studie om arbete med 

läsförståelse i åk 1-2. Licentiatavhandling. Umeå universitet, Institutionen för språkstudier. 

[Kan hämtas från: http://umu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A629481&dswid=-1020] 

 

Ewald. A. (2007). Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 

Doktorsavhandling. Malmö högskola, Lärarutbildningen. [Kan hämtas från: 

http://libris.kb.se/bib/10339143] 

 

Fast, C. (2009). Inbillningskraftens betydelse för barns läs- och skrivutveckling. I: K. Jönsson 

(Red.), Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och 

skola. (1. Uppl., ss. 34-57) Stockholm: Liber.  

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18674/1/gupea_2077_18674_1.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A629481&dswid=-1020
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A629481&dswid=-1020
http://libris.kb.se/bib/10339143


47 
 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2012). 

PIRLS 2011: international results in reading. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS 

International Study Center. [Kan hämtas från: 

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/downloads/P11_IR_FullBook.pdf] 

 

Jonsson. C. (2006). Läsningens och skrivandets bilder: En analys av villkor och möjligheter 

för barns läs- och skrivutveckling. Doktorsavhandling. Umeå universitet, Institutionen för 

svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. [Kan hämtas från: http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:144775/FULLTEXT01.pdf] 

 

Jönsson, K. (2009a). Förord. I: K. Jönsson (Red.), Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, 

skriva och samtala om texter i förskola och skola. (1. Uppl., ss. 6-10). Stockholm: Liber.  

 

Jönsson, K. (2009b). Läsning och skrivning som sociala praktiker. I: K. Jönsson (Red.), 

Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. 

(1. Uppl., ss. 88-112). Stockholm: Liber.  

 

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge. 

 

Kåreland, L. (2009) Sagan och berättelsen som meningsskapare. I: K. Jönsson (Red.), Bygga 

broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. (1. 

Uppl., ss. 61-85). Stockholm: Liber.  

 

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2014). God läsutveckling: kartläggning och övningar. (3. uppl.) 

Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Magnusson, P. (2014). Meningsskapandets möjligheter: multimodal teoribildning och 

multiliteracies i skolan. Doktorsavhandling, Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och 

samhälle. [Kan hämtas från: https://dspace.mah.se/handle/2043/17212?show=full] 

 

Rasmusson, M. (2014). Det digitala läsandet: Begrepp, processer och resultat. 

Doktorsavhandling, Mittuniversitet Härnösand, Fakulteten för humanvetenskap. [Kan hämtas 

från: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:770228/FULLTEXT01.pdf] 

 

Reichenberg, M. (2012b). Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige. Acta 

Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 6:1, s 

(Art.3) 124. [Kan hämtas från: 

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1073/952] 

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/downloads/P11_IR_FullBook.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:144775/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:144775/FULLTEXT01.pdf
https://dspace.mah.se/handle/2043/17212?show=full
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:770228/FULLTEXT01.pdf
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1073/952


48 
 

Reichenberg, M. (2012a). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. (1. uppl.) 

Stockholm: Natur & kultur.  

 

Reichenberg, M. (2014). Questioning the Author in a Scandinavian Context. L1-Educational 

Studies in language and Literature, vol.14, p. 1-20. [Kan hämtas från: http://l1.publication-

archive.com/show-volume/16] 

 

Schmidt, C. (2013). Att bli en sån' som läser: Barns menings- och identitetsskapande genom 

texter. Doktorsavhandling, Örebro Universitet, Institutionen för humaniora, utbildning och 

samhällsvetenskap [Kan hämtas från: 

http://oru.divaportal.org/smash/get/diva2:656947/FULLTEXT02.pdf] 

 

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Stockholm: Skolverket 

[Kan hämtas från: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2567.pdf%3Fk%3D2567].  

 

Skolverket. (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. [Kan hämtas från: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575] 

 

Skolverket. (2012). PIRLS 2011: Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett 

internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. [Kan hämtas från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2941] 

 

Skolverket (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. Stockholm: Skolverket [Kan hämtas från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126] 

 

Skoog, M. (2012). Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. Doktorsavhandling, Örebro 

Universitet, Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap. [Kan hämtas 

från: http://www.oru.se/PageFiles/45317/Skoog%20Marinne.pdf] 

 

Statistiska centralbyrån (2013). Utbildningsstatistisk årsbok 2014. Statistiska centralbyrån. 

SCB Örebro, enheten för statistik om utbildning och arbete [Kan hämtas från: 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0524_2013A01_BR_UF01BR1301.pdf] 

http://l1.publication-archive.com/show-volume/16
http://l1.publication-archive.com/show-volume/16
http://oru.divaportal.org/smash/get/diva2:656947/FULLTEXT02.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2567.pdf%3Fk%3D2567
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2567.pdf%3Fk%3D2567
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2567.pdf%3Fk%3D2567
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2941
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126
http://www.oru.se/PageFiles/45317/Skoog%20Marinne.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0524_2013A01_BR_UF01BR1301.pdf


49 
 

 

Stensson, B. (2008). Mellan raderna strategier för en tolkande läsundervisning. Göteborg: 

Daidalos AB. 

 

Walsh, M. (2010). Multimodal literacy: What does it mean for classroom practice? 

Australian journal of language and literacy, Vol. 33, No. 3, 2010, pp. 211–239. [Kan hämtas 

från: https://www.alea.edu.au/documents/item/63] 

  

https://www.alea.edu.au/documents/item/63


50 
 

8. Bilagor 
Bilaga 1 
Följande bilaga är vår kartläggning av de böcker som används på de utvalda lärarprogrammen. Följ 

länken, välj "blad ett" i det nedre vänstra hörnet för att visa online, eller tryck på ikonen "download" 

för att ladda ned vår Excel fil. Obs. Det kan hända att det kommer upp en ruta där de vill att du 

skaffar inloggning, det behövs dock inte. Det är bara att kryssa ned rutan och välja ”blad ett” eller 

”download”. 

https://www.dropbox.com/s/r73k4f972bgcy49/uppdaterad%20tabell.xlsx?dl=0 

Bilden nedan är en förenklad och sammanfattad version av den fullständiga kartläggningen som 

gjorts. 

   

  

https://www.dropbox.com/s/r73k4f972bgcy49/uppdaterad%20tabell.xlsx?dl=0
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Bilaga 2 
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Bilaga 3  
 

 Multimodalitet Bilder 

God 
Läsutveckling  

"tekniska hjälpmedel, till exempel 
DAISY-spelare, surfsplattor, olika appar 
och datorprogram som gör det möjligt 
att få enstaka ord eller hela texter 
upplästa" (s.20) 

"Genom att aktivera elevernas 
förförståelse, genom att visa hur bilder 
knyter an. "(s.11) 
 
"Småord kan övas in som ordbilder" 
(s.43) 
 
"Viktiga men svåra ords betydelser kan i 
bästa fall vara lätta att komma åt genom 
det stöd som bilderna ger." (s.54) 
 
"Visa och låt eleverna prova på olika 
strategier som utvecklar deras 
läsförståelse: Det kan vara att... leta 
information i bilderna." (s.62) 
 
"I stället för att ge upp och skylla på sin 
egen oförmåga eller dumhet, försöker 
man leta efter något som kan skingra 
dunklet, t.ex. en bild" (s.67) 
 
"Faktabilderböcker kan vara en bra 
inkörsport till vidare läsning" (s.72) 

Vägar till 
Läsförståelse 

Lärande i skolan "... bygger på att 
eleven hämtar information från tryckta 
texter, framför allt lärobokstexter men 
också från internet, tidningar, 
tidskrifter och uppslagsverk." (s 11)  
 
Goda läromedel "Det är annat än de 
texter dessa elever kan möta när de 
surfar på nätet eller läser i 
uppslagsverk." (s 55) 
 
"Vid "forskning" på egen hand, hänvisas 
ofta elever till att söka fakta på 
Internet. Det ska inte förnekas att 
webbtexter är en fantastisk resurs i 
undervisningen" Här kan eleverna finna 
stora mängder kvalitetssäkrat material" 
(s 65)  
 
"Samtidigt finns det många webbtexter 
som inte på något sätt är 
kvalitetssäkrade och man kan finna 
texter som verkar sakliga men inte alls 
är det " (s 65) 

Eleverna "De lyssnar aktivt... studerar 
bilderna... lever sig in i texten" (s.9)  
 
I läseböcker för årkurs 1 & 2 kan 
eleverna hitta "sagor och vackra bilder 
som sätter fantasin i rörelse" (s 10)  
 
"Elevers förståelse av en text ökar om 
det finns en bild som tydligt åskådliggör 
textinnehållet" (s. 32)  
 
"Alltför många illustrationer, fotografier, 
rutor och tabeller kan leda till ett slags 
visuell fruktsallad" (33) 
 
Efter en översiktläsning "... kan det vara 
dags att studera bilder och andra 
illustrationer." (s 71) Så att elever får 
träning i att göra kopplingar mellan 
illustrationerna och texten. (s72)  
 
Göra förutsägelser "… vad de tror texten 
kommer behandla med hjälp av bilder..." 
(s 86) 
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Bygga Broar 
och öppna 
dörrar (2009) 

Lärare möter "… en världsbild som i 
stor utsträckning förmedlas genom 
olika slag av visualisering på skärmar. 
Film, tv, dvd, dataspel, internet, sms 
och msn är naturliga delar av barns 
språk- och textvärldar." (Bergöö, 2009a, 
s 12) 
 
 "...Vad vi ser är hur vår vardag 
förändras av den digitala tekniken, de 
nya medierna, globaliseringen och en 
informationsexplosion utan 
motstycke... Lärande i denna miljö 
ställer stora krav på att utveckla kritiskt 
tänkande och analytisk förmåga" 
(Bergöö, 2009a, s 13)  
 
"Barn växer upp i en värld fylld av 
många olika slags texter, ofta kopplade 
till medie-och konsumentvärlden. Teve 
och film är tidiga kulturella 
upplevelser." (Fast, 2009, s 40)  
 
"Barn rör sig mellan olika medier för att 
exempelvis förstå en berättelse. Teve, 
kataloger, internetsidor, serier, 
intervjuer. "(Fast, 2009, s 41)  
 
"De flesta texter läses via skärmar nu 
för tiden. Det påverkar hur vi läser och 
skriver, denna multimodalitet måste 
skolan förhålla sig till... Man måste i 
skolan undervisa om detta och 
diskutera de möjligheter till utveckling 
som finns i bruket av multimodala 
texter..."(Brink, 2009, s 130). 
 
"Många vuxna uppfattar barns 
skärmbaserade aktiviteter främst som 
avkoppling... svårt att se att det finns 
potential för lärande i sådana 
aktiviteter..." (Brink, 2009, s 131) 
 
"Elektroniska inlärningsplattformar blir 
vanligare i skolan. Via dessa kan elever 
samtala med andra aktörer, oberoende 
av tid och plats." (Brink, 2009, s 132).  
 

Bilddiskussion "blir inledningen till ett 
arbete om genus" (Bergöö, 2009a, s 23-
24) 
 
"Arbetet bygger på vissheten att alla 
texter, alla bilder bär på maktrelationer" 
(Bergöö, 2009a, s 29) 
 
Arbetet inbjuder barnen att "… använda 
texter och bilder... och analysera dem” 
(Bergöö, 2009a, s 29) 
 
"Barn och lärare undersöker hur texter 
och bilder arbetar" (Bergöö, 2009a, s 29)  
 
"Med hjälp av bilderna kan boken lätt 
användas... den kan få barnen att 
skratta, grimasera, tänka och diskutera" 
(Fast, 2009, s 44)  
 
"En sådan diskussion kan också omfatta 
illustrationerna i det fall det rör sig om 
bilderböcker" (Kåreland, 2009, s 70) 
 
Frågor till bilddiskussion (kopplat till 
makt/genus) "Vilka färger har de 
agerandes kläder?" "Hur är personerna 
inplacerade i bilden?" (Kåreland, 2009, s 
70) 
 
"Sättet att bearbeta innehållet varierar... 
alla språk är möjliga... bilder drama etc." 
(Jönsson, 2009b, s 88) 
 
"Kring hans bild blir det en lång 
diskussion" (Jönsson, 2009b, s 108) 
 
Fråga angående bilddiskussion "Vems 
bilder och uppfattningar visas eller 
representeras?" (Bergöö, 2009b, s 185) 
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Mellan 
raderna 

"Det är inte bara böcker, datorer och 
filmer som man använder för att lära 
utan också människor..." (s 37) 
 
"Vi möter berättelsen i böcker och i 
filmer, på datorn och i leken, i bilden 
och dansen" (s 101) 
 
"nu lyssnar vi på inlästa romaner på CD 
och Ipod... lyssnandet är inte kollektivt 
utan högst individuellt. I och med det 
har nya grupper fått tillgång till boken" 
(s 119) 

"Böcker måste finnas i olika 
svårighetsgrader, böcker med stora 
bokstäver med många bilder, 
bilderböcker, tjocka kapitelböcker" (s 
18) 
 
"Bilderböcker är ofta mångbottnade, 
vilket gör dem användbara till 
strategilektioner." (s 42) 
 
"När ett barn förstår vad hen läser 
använder hen illustrationerna i texten 
som stöd. Ett barn som inte förstår 
förlitar sig endast på illustrationerna" (s 
66) 
 
"I bilderboken berättar ena gången 
bilden, andra gången texten och ibland 
både bild och text. Mellan text och bild 
finns en spännings som skapar många 
tolkningsutrymmen." (s 68) 
 
"Bilderboken är mångbottnad och därför 
passar den bra att läsa i skolan med 
både stora och små barn." (s 68)  
 
"Kombinationen mellan text, 
färgsättning och bilder fördjupar 
upplevelsen" (s 86) 
 
"Att öppna läsningen med att fundera 
kring bokens titel och framsida hjälper 
oss in i bokens värld" (s 90) 
 
"Inferenser med hjälp av bilder och text" 
(s 91) 
 
"Små barn som inte kan läsa kan berätta 
en bok enbart med hjälp av bilder" (s 
107) 
 
"Mindre säkra läsare behöver stöd i text 
eller bild för att kunna orientera sig" (s 
107) 

 

 

 


