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Sammanfattning  

Undersökningens syfte var att ta reda på vad som är bildens språkliga funktion, hur man kan 

använda sig av bildspråket i barnens läsutveckling samt varför man skall integrera ämnet bild 

och svenska i barnens läsutveckling. För att få svar på mina frågor har jag studerat litteratur 

samt gjort två intervjuer med en specialpedagog på komvux och en grundskollärare. Jag 

genomförde även en observation av fyra barn i klass 3.  I undersökningen framkom att 

miljöbilder var ett arbetssätt med fokus på bilden som metod i barnens läsinlärning. Jag fann 

också att det finns många olika nivåer bland barnen i en klass, med bilden så kan man på ett 

bra sätt göra många olika uppgifter i varierad svårighetsgrad som utvecklar barnets språk. I 

intervjun så framkom det också att miljöbilder gör att orden inte blir abstrakta, utan får liv, 

ljud, doft och färg då lärandet sker med alla sinnen. Det återkommande temat i arbetet handlar 

om att skapa meningsfullhet, anknyta till barnens tidigare erfarenheter och vidareutveckla 

läsningen med hjälp av barnens inneboende motivation och upptäckarglädje. Bilden och 

texten har gemensamt att de båda är kommunikativa, att de beskriver för läsaren någonting. 

Bilden kan komplettera texten med att berätta saker för den tidiga läsaren, då denna inte har 

ett så rikligt ordförråd ännu. Målet med att använda bilder i språkämnen är därför att få 

eleverna att producera text – muntlig eller skriftlig. Det viktiga är att hitta bilder som 

motiverar barnen att tala eller skriva om bilderna, och komma fram till vilka frågor som 

”öppnar” bilderna för barnen.  
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Inledning 
 

Jag har valt att titta närmare på hur bilden kan användas i undervisningen för att elever ska 

utvecklas i sin läsning.  Att läsa är en språklig funktion som kräver träning, men så är också 

bilden och det är därför jag har valt att i min undersökning fokusera på ”vinsten” med att 

integrera bildämnet i svenskundervisningen och då specifikt läsutvecklingen.        

   Genom att samtala kring bilder, tolka andras bilder och berätta om egna bilder så skapas  

förutsättningar att vidareutveckla verbalspråket. Man kan tala om bilden som ett språk, 

bildspråket. Med hjälp av bildspråket kan vi förmedla oss och även tolka vad andra förmedlar. 

Genom att visualisera får eleverna något konkret att hänga upp kunskaperna på. Det kan 

exempelvis vara tankekort och bilden i läroboken som fungerar som ett redskap till 

bearbetning av texten. Det är utifrån det sista som denna rapport kommer att utgå ifrån, 

nämligen bilden som redskap att förstå och bearbeta texter, ett hjälpmedel till att utveckla 

elevernas läsning och läsförståelse. Bakgrunden till att det blev specifikt detta område, beror 

mycket på mina egna erfarenheter, både från praktik så väl som från teori jag läst, men också 

från min egna skolgång.    

   De tidiga skolåren var för mig väldigt jobbiga då jag hade svåra problem med att läsa och 

skriva. Det var först på komvux som jag fick hjälp för mina problem, då det visade sig att jag 

hade dyslexi. Så när det nu var dags att skriva ett examensarbete så utgick jag från dessa 

tidigare erfarenheter. Vad som slutligen gjorde att jag valde att fokusera arbetet på bildens 

språkliga funktion och specifikt hur bilden kan användas som hjälpmedel under barns 

läsutveckling, var två händelser. Under den verksamhetsförlagda utbildnings (vfu) perioden så 

lade jag märke till några elever som knappt kunde läsa. När dessa elever jobbade med texter 

där frågorna var utformade så att frågornas svar utgick från textens innehåll, så använde de sig 

av bilderna till dessa texter för att kunna besvara frågorna. Jag märkte tydligt att dessa elevers 

förståelse av textens innehåll byggde på att det fanns bilder som visuellt kunde förmedla 

kontexten. Den andra situationen som gjorde att jag slutligen valde detta område är från boken 

”Börja läsa”  (Avrin, 2003) där det står att läsning berikar vårt liv, ger oss spänning, glädje, 

sorg och lycka. Dessutom hjälper läsning oss att förstå andra människor, deras situationer och 

dessutom ger den tröst och förståelse över vårt egna liv. 

 

 



  

Därför är det primära i läsningen att elever känner glädje och förväntan. Om man som lärare 

lägger sig i läsningen för mycket och pratar om texterna för mycket kan det uppstå irritation 

och de tappar koncentrationen. 

   Bilderna är därför mycket viktiga i läsningen, de hjälper barnen att förstå och minnas vad 

texten handlar om, vilket är betydelsefullt när de ska läsa. En annan viktig funktion bilden har 

i det tidiga lässkedet är att ge texten en här – och – nu – prägel. Bilden underlättar läsningen 

då man kan se och peka ut saker och företeelser i berättelsen (Björk & Liberg 2002).  

   Per Malmberg skriver i Skolverkets (2001) Språkboken, (en antologi om språkundervisning 

och språkinlärning), att man måste komma åt helheten och allsidigheten när vi försöker lära in 

och lära ut ett språk. Vidare står det att: ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas”(Skolverket, 2001 s. 18). 

 

Detta innebär att läsning inte kategoriskt ska förknippas med skrivna texter. Att ”läsa med 

öronen”, alltså att lyssna till en uppläsning av en text, ska likställas med att ”läsa med 

ögonen” . Läsning av bilder ska ses som lika värdefullt som traditionell läsning av texter. 

Eleverna kan ta till sig berättandet genom exempelvis film. I ett vidgat textbegrepp ingår även 

elevens vardag. 

   I detta arbete så har jag valt att fokusera mitt syfte på läsning med bilder, och elevers 

läsutveckling med  bilden som hjälp.  

 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att få svar på vad bildämnets språkliga funktion är, och hur bilden 

kan användas i barns läsutveckling. Mina frågeställningar är:  

Vad är bildens språkliga funktion? 

Hur kan man använda sig av bildspråket i barnens läsutveckling? 

Varför skall man integrera ämnet bild och svenska i arbetet med barnens läsutveckling?   

 

 

 



  

Litteraturgenomgång 

Att lära sig läsa och skriva är kanske det absolut viktigaste barn lär sig för att inlärning ska 

kunna ske i det fortsatta skollivet. I detta arbete så har jag därför fokuserat på barns 

läsinlärning och på bildens roll i dessa inlärningsprocesser. 

   Eftersom jag i detta arbete behandlar barns läsinlärning med bilden som tänkbar metod i de 

processerna, så kommer denna teoribakgrund att tydliggöras genom att arbetet delats upp i tre 

stycken faser. Först tar jag upp hur barn lär sig läsa, för att sedan se vad som utmärker bilden 

som språk för att avsluta med ett avsnitt som kommer att handla om samverkan mellan lära 

sig läsa och bilden. 

 

 

Barn lär sig läsa 

Det är framför allt två viktiga aspekter av läsning som kan lyftas fram. För det första att lära 

sig avkodning och för det andra att förstå vad texten betyder. Det starka beroendet mellan 

avkodning och förståelse gör att inget är viktigare än det andra, läsförståelsen bygger på att 

man avkodar en text korrekt och med en viss snabbhet. Denna avkodning underlättas i sin tur 

av att man förstår vad man läser. Därför bör man inte skilja på avkodningen och läsförståelse, 

avkodning ska inte ses som en egen del utan som ett användbart hjälpmedel i läsinlärningen 

(Stadler, 1998).  

   En viktig del för att barnen skall kunna lära sig läsningens delar är att de finner det lustfyllt 

att läsa. Björk och Liberg (2002) skriver i Vägar in i skriftspråket, att gemensamt för all form 

av läsning och skrivning vare sig det är olika syften, olika ämnen, eller olika texttyper som 

har helt olika krav på läsaren så är det aktiva och dynamiskt meningsskapande aktiviteter. 

Utgångspunkten för den livslånga läs och skrivinlärningen är att man får uppleva glädjen med 

läsning och skrivning samt olika sätt att använda sitt läsande och skrivande. Detta understryks 

av Hagtvet och Palsdottir (2001) som skriver om att barnen alltid lekläser och lekskriver och 

att det är förvånansvärt att vi i professionella pedagogiska sammanhang så föga har utnyttjat 

den iver barnen har att kommunicera skriftligt. I deras projekt så satte de lekläsning och 

lekskrivning i centrum och hoppades barnen på grund av sin inneboende motivation och 

nyfikenhet skulle tillägna sig det ”vuxna” skriftsystemet för egen hand. Resultatet visade att 

gradvis så började barnen förstå att de skrivna texterna var motsvarighet till talet, och att talet 

kan delas in i mindre delar som hör samman med ord och bokstäver i texten. 



  

Att skapa meningsfullhet, anknyta till barnens tidigare erfarenheter och vidareutveckla 

läsningen med hjälp av barnens inneboende motivation och upptäckarglädje är av stor vikt, 

Björk och Liberg (2002) Vägar in i skriftspråket tar också upp betydelsen av gemensamma 

läsupplevelser, samtal kring texter samt knyta an till egna erfarenheter, diskutera och 

ifrågasätta.   

Elever och lärare kan behöva ägna mycket tid åt att diskutera gemensamma 

läsupplevelser. Tillsammans kan man bearbeta texten på såväl innehållslig som språklig 

nivå i syfte att fördjupa läsupplevelsen och erfarenheterna av skriftspråket. Som tidigare 

nämnts bör dessa diskussioner äga rum under läsningens gång när helst det faller sig 

naturligt, men det kan även komma som en avslutning på lässtunden. Genom sådana 

samtal kring en gemensam läsupplevelse lär sig barnen att litteraturen är en gemensam 

kulturell egendom som kan berika våra liv. Att få barnen att knyta an till egna 

erfarenheter och att diskutera och ifrågasätta för att på så sätt vidareutveckla innehållet i 

en text, är förmodligen lärarens viktigaste uppgift, oavsett vilket stadium de ligger på 

(Björk & Liberg, 2002, s. 86). 

 

Med andra ord så kräver en god läsinlärning att man skapar inlärningssituationer som hjälper 

barnet att vidareutveckla texter, till detta fyller bilden en stor funktion enligt Borgersen och 

Ellingsen (1994). De skriver om en metod kallad bildinlevelse, vilket går ut på att eleverna 

hittar berättelsen i bilden genom att frågor som Vad kan ha hänt? Vad finns med på bilden och 

vad har eventuellt inte kommit med på bilden? Vad tänkte personen på bilden och Vad hände 

sedan? hjälper eleven att sätta in bilden i ett tidssammanhang, t ex något har hänt, något 

händer just nu, något kommer att hända. Genom att eleverna blir uppmärksamma på detta så 

hjälper det dem till fler associationer än om bara bilden presenterats, berättelsen i bilden har 

hittats. Bilden kan även användas till att försöka få fram hur personer är genom detaljer som 

kläder, utseende och andra yttre detaljer i bilden. Målet är i slutändan att när man jobbar med 

bilden i språkämnet så är det i första hand för att producera text skriftligt och muntligt. Det 

viktiga är att hitta bilder som motiverar eleverna att tala eller skriva om bilderna, och komma 

på vilka frågor som ”öppnar” bilderna för eleverna. Metoden kan även användas med fördel i 

samhällsorienterade ämnen, t ex eleverna får se en bild som de skriver eller talar om utan att 

den sätts in i ett bestämt sammanhang. Sedan arbetar de med materialet och ser på bilden 

igen. Därefter kan man diskutera om elevernas historia stämmer med bilden egentliga 

innehåll.  



  

Rigmor Lindö (1998) tar och beskriver i forskningen Det gränslösa språkrummet ytterligare 

en viktig del i läsutvecklingen, nämligen vikten av att barnen får möjlighet att anknyta 

läsningen till sin verklighet. Detta har hon illustrerat i en metod som heter läslappsleken.  

Den går till som så att ord som äpple, täcke och docka anknyts till verkligheten, t ex att 

barnen äter på kortet äpple, bäddar med ordet täcke åt lappen docka. När barnet och den 

vuxne byggt upp ett läsordsförråd på ett 50 – tal ord kan det vara lämpligt att börja kombinera 

orden till korta meningar. Denna metod är vanlig i den tidigaste läsinlärningen.  

    

 

Avkodning 

Avkodning verkar vara den kompetens som till stor del utmärker övergången från förskola till 

grundskolan och därmed den begynnande läs och skrivundervisningen. Avkodningen sker i 

tre stadier där det första kallas för pseudoläsning. Den här typen av läsning tar fasta på att 

barnen börjar uppmärksamma symbolerna i sin omvärld t ex text i reklamskyltar, 

mjölkpaketets text etc. Barnen utnyttjar i detta stadium yttre ledtrådar som t ex bilder och 

färger och läser omgivningen snarare än skriften (Lundberg, 1998).   

   Detta kan betecknas som ett första steg i läsutvecklingen, symboler representerar verkliga 

ting för barnen. I detta första stadium så jobbar man därför mycket med bilder, Ingvar 

Lundberg (1998) visar på detta med språkutveckling under skoltiden genom att påvisa en 

studie av svensk språkliga (enspråkiga) förskolebarn i Finland. Barnen fick i studien se en 

vanlig mjölkkartong på vilket ordet MJÖLK stod skrivet i stora bokstäver. På frågan vad det 

stod på mjölkpaketet svarade alla utan att tveka mjölk, sedan vände de paketet till sidan där 

det ”finska ordet för mjölk stod” – MAITO. Så ställdes frågan igen och  nästan alla svarade 

att det har vi redan sagt, det står mjölk. Vidare så ställdes två mjölkkartonger bredvid 

varandra, där mjölk stod på svenska på ena och med finska på den andra. Här kunde bara de 

med barn som kände till namnet på många bokstäver avgöra att det stod olika ord på 

kartongerna. 

   Vidare så skriver Lundberg att barn i detta stadium kan läsa skyltar och etiketter som Mac 

Donald, Coca Cola, Pepsi, Lego, Glass etc så länge texterna finns i sitt rätta sammanhang och 

i sin rätta logo, om t ex ordet Mac Donald står skrivet i en Coca Cola skylt skulle barnen inte 

kunna läsa.  

   Det andra stadiet kännetecknas av att barnet ännu inte ”knäckt koden” d v s, förstått den 

alfabetiska principen. Orden uppfattas som helhet och behandlas av barnen som bilder. 



  

Eftersom barnet ser bilderna som en helhet och att bilderna inte är exakt uppfattade så brukar 

inte ordningsföljden i orden spela någon roll. MMAM går lika bra som MAMMA. Orden 

känns igen på den utformning de har, hund känns t ex igen på att h får en lång hals överst på 

bokstaven”h” medan d – stapeln får vara svans (Lundberg, 1989).  

   Det finns några läsmetoder där man har tagit fasta på att barnen känner igen hela ord. Det 

finns dock problem med att lära sig ordbilder. För det första blir man okänslig för små 

förändringar i orden, vilket leder till en ökad benägenhet att gissa. För det andra leder 

ordbildsmetoden till att man gradvis får allt flera ord att memorera som bilder. I detta stadium 

är det dock bra att arbeta med bilderboken då det ger möjlighet för barnen att samtala kring 

bildens innehåll vilket leder till att barnets språk utvecklas, detta enligt Lena Kåreland och 

Barbro Werkmästers (1986, s.12) Möte med bilderboken där de skriver att, 

 

För barn är bildspråket lika naturligt som det verbala språket, och de upplever ofta det 

de ser eller skapar intensivt och engagerat. Bilden kan också bli en nyckel till språket. 

Genom samtal om bilders innehåll med intresserade vuxna utvecklas barnets språk.  

 

Att knäcka den alfabetiska koden är det nästföljande stadiet, barnet måste här komma 

underfund med att koppla samman hur bokstäver symboliserar fonem. Denna utveckling sker 

då de flesta barn befinner sig i den ålder då de börjar i skolan och möter den första formella 

läsinlärningen, men om barn får rikliga tillfällen redan i förskolan att leka med språket på 

olika sätt, får de i allmänhet ett mjukare möte med den alfabetiska koden och klarar den första 

läsinlärningen bättre. Man märker i den alfabetiska fasen att barnet i allt större grad ljudar sig 

igenom orden (Lundberg, 1989). 

   Detta är en mödosam process, där vissa barn kan tappa sitt självförtroende och självbilden 

kan skadas så att läsuppgiften misslyckas. Barnet närmar sig nu stadiet där läsningen blir allt 

mera automatiserad. Barnet kan direkt avkoda de ord som dyker upp i texten eftersom många 

ord redan finns lagrade som ordbilder. Mindre ofta behöver barnet ljuda sig igenom orden. 

Detta leder till att mer kraft kan ägnas åt att försöka uppfatta textens innebörd. Barnet kan 

börja fundera på vad texten vill förmedla (Avrin, 2003).  

   Denna nästkommande och tredje fasen kallas enligt Lundberg (1989) för det ortografiska 

stadiet. Nu så har det alfabetiska stadiet gjort att barnen upptäckt nya sidor av ord. De förstår 

hur orden är uppbyggda. 

   När barnen börjar upptäcka ändelser, förstavelser, stammar, böjningar, vanliga 

bokstavsföljder etc är de redo för en mera avancerad form av avkodning. Nu känns orden igen 



  

snabbt, säkert och automatiskt utan att man behöver fundera över vad som står där. Först nu är 

läsaren fri att börja fokusera på textens innehåll, vad författaren vill förmedla. Denna 

avkodningsförmåga är inte som tidigare helhetsbetonad och primitiv. Den förutsätter att orden 

är noggrant analyserade och finns i läsarens inre föreställning. 

   När barnet börjar att närma sig läsandet så har bilden ständigt haft en återkommande roll för 

barnets läsutveckling. Så den fråga jag ställt mig har då blivit vad i bilden är det som gör att 

det ligger så nära barnets språk att det är till gagn för dess läsutveckling. Bilden måste enligt 

min uppfattning ha en språklig funktion, och det är den språkliga funktionen i bilden som 

nästa kapitel handlar om. 

 

 

Textförståelse 

För att förstå en text räcker det inte med att bara känna igen orden snabbt och automatiskt. 

Man måste också kunna tolka texten för att se vilka tankar som bygger upp den. Tolkningen 

innebär också att man utnyttjar tidigare bakgrundskunskaper om det texten berör. Man ser 

bilder framför sig, hur människor ser ut, hur de beter sig, hur miljön ser ut etc. Läsningen blir 

en aktiv och medskapande verksamhet (Lundberg, 1989). 

   För att barnet skall kunna ges en god förståelse av den text de kommer att läsa så är 

gemensam högläsning och samtal kring texten ett bra sätt att arbeta med.  

 

Om texten högläses många,  många gånger ges den en röst som barnen kan efterlikna. 

Det leder för många barn till att de vill prova på att göra samma sätt alldeles på egen 

hand. De sätter sig ned och låtsasläser (återberättar).                                       Ofta är de 

mycket duktiga och kommer ihåg hela texten utantill. Har texten en melodi, ett innehåll 

och en form som fängslar barnet och som står i god samklang med bilderna, blir det lätt 

för barnet att komma ihåg den när de ser bilderna. Barnet kan med andra ord finna stöd i 

både text och bild för att kunna återge texten. Barnet går från att berätta till bilder och 

själv rita bilder till att låtsasläsa och låtsasskriva texter (Björk & Liberg, 2002, s.23). 

 

Låtsasläsandet är den första formen av läsandet i barnens tidiga former av läsandets delar 

vilket kallas för preläsa. Därefter börjar barnet att kunna läsa i en viss situation, exempelvis då 

barnet läser att det står ”smör” på smörpaketet, barnet situationsläser. Till sist så börjar barnet 

sin läsning av helord vilket innebär att barnet har befriat sig från situationen och kan läsa 

ordet även i andra sammanhang (Avrin, 2003). 



  

Vad påverkar då läsförståelsen? Enligt Ester Stadler´s (1998) Läs och skrivinlärning så finns 

det nio förutsättningar på vad som påverkar läsförståelsen. Dessa är avkodningen, tempot, 

ordförståelsen, syntaxen, kunskap, förväntningar, förhållningssätt, intresse och kontexten. 

   Avkodning är den första och helt avgörande förutsättningen för förförståelse. För att förstå 

den text man läser så måste avkodningen vara snabb och korrekt. Om man läser fel och 

blandar om ord så hindras givetvis läsförståelsen. Det är en vanlig orsak att de som läser med 

stor möda och osäkerhet, förlorar så mycket tankeverksamhet att det inte blir tillräckligt 

mycket kvar till läsförståelsen. Tempot i avkodningen har betydelse då långsamhet försvårar 

läsförståelsen, långsam avkodning gör att korttidsminnet sviktar. 

   Ordförståelse, att förstå ordens innebörd är givetvis en förutsättning för att förstå vad man 

läser. De talade ord man lär sig som barn börjar man plocka fram ur långtidsminnet och 

ordens mening aktiveras när man läser de kända orden i skrift. Observera att man kan avkoda 

utan att förstå orden, det låter som om de förstår vad de läser men om man undersöker det 

närmare så förstår de inte alla ord och därmed inte sammanhanget. Detta är mest vanligt bland 

de människor som har svenska som andraspråk då de inte har ett tillräckligt ordförråd. 

   Syntaxen behandlar förbindelsen mellan ord och ordgrupper. För att förstå en mening räcker 

det inte med att kunna avläsa och förstå de enskilda orden var för sig, vi måste kunna språkets 

syntax, satsbyggnad, för att förstå textens innebörd. Ester Stadler (1998) menar att när vi läser 

styr denna kunskap tanken, så att vi kan förutse vissa ord och därmed underlätta både 

avkodning och läsförståelse. Kunskap om det ämnesområde som texten behandlar underlättar 

givetvis i hög grad läsförståelsen och ger en större behållning av det som läses. 

   Förväntningar, tankar och känslor som läsaren har inför en text kan i någon mån också 

påverka läsförståelsen. Förväntningarna kan vara så starka att man läser in vad man vill läsa 

in och man kan läsa för att få bekräftelse på vad man tror. 

   Förhållningssätt till läsandet eller till själva texten kan ha inverkan på hur vi tolkar vad vi 

läser. Den som läser med engagemang får troligtvis mer ut av läsningen än den som tvingas 

läsa en tråkig läxa. Ett starkt intresse skärper uppmärksamheten vid läsning och förståelsen 

blir maximal (Stadler, 1998).  

   Kontexten, sammanhanget, påverkar såväl avkodning, ordförståelse som läsförståelse mer 

eller mindre. Nybörjare och svaga läsare brukar utnyttja sammanhanget i texten betydligt mer 

än vana läsare. Det kan leda till många felgissningar och risk för bristande läsförståelse. 

 

 



  

Bildens språk 

Bilden och språket har två tydliga likheter, de är semiotiska tecken och är kommunikativa 

bilden berättar något för oss; vi kan betrakta ett bilduttryck och hitta ett budskap eller en 

mening. Betraktad på det sättet kan bilden även ses som en slags text som framställs genom 

bildspråk. I Bildanalys av Borgersen och Ellingsen (1994, s.11) så visar de en modell över 

den visuella kommunikationsprocessens tre delar: 

Bildskapare                  bildspråkligt uttryck                        bildläsare 

Här kallas bilden för bildspråkligt uttryck och mottagaren för bildläsare. Detta för att 

understryka att i en sådan kommunikationsprocess finns klara likheter mellan bild och 

verbaltext, samt mellan bildläsare och textläsare. 

   Följande kapitel kommer därför att handla om bildens likheter med språkets funktion utifrån 

semiotik och kommunikativ aspekt. 

 

 

Bilden som tecken och symboler 

Bilder kan som texten beskriva, vi kan åskådliggöra föreställningar och erfarenheter och 

därmed göra den kommunicerbar. Bildframställning kan i denna mening ses som en 

språkhandling. För att en språkhandling skall kunna ske krävs det ett innehåll och en 

uttryckssubstans. Det finns en sändare (konstnären), ett budskap (tavlan) och en mottagare 

(betraktaren). Sändarens bild och mottagarens bild är båda subjektiva upplevelser men 

emellan de båda finns ett faktiskt, objektivt och analyserbart material, nämligen den på 

papperet fästade form och färgkonstellationen, det som i semiotiken kallas tecken. Trots att 

teckensystemen i det bildspråkliga och i det verbalspråkiga är mycket olika; texten består av, 

ord och meningar – bilden av streck, figurer, former och (eventuellt) färger. Trots dessa 

olikheter avläses båda dessa uttryck som ett teckensystem, och man kan hitta budskap även i 

bilden (Borgersen & Ellingsen, 1994).  

   Gemensamt för alla tecken är dels att de har mening och innebörd, dels att denna mening 

eller innebörd förekommer på grundval av koder, dvs konventionaliserade tecken och 

strukturer. Bilden har här samma funktion som det skrivna ordet har. Borgersen och Ellingsen 

(1994) har i sin bok skrivit att semiotiken först och främst intresserar sig för bilden som ett 

intressant kommunikationsobjekt; bilden är ett språkligt meddelande. 

   För att tydliggöra vad semiotik är så kan man i korta drag säga att det är läran om tecken, 

och var ursprungligen en riktning inom språkvetenskap.  



  

Men vad är då tecken? 

Bildanalys ur ett semiotiskt perspektiv innebär att man till skillnad mot estetiken i bilden i 

stället koncentrerar sig på att betrakta bilden som tecken som behöver tolkas på något sätt. 

Ta som exempel Bild och föreställning av Petterson, Svenson & Waern (2004) där det 

beskrivs ett verk av Rafael. Denna bild av en kvinna är bara tecken av henne, men om denna 

kvinna utsmyckas med t ex en gloria, och om hon sedan har ett barn i sin famn då är hon helt 

plötsligt en jungfru, allt detta som visas är bara tecken. 

   I vår vardag finns det en mängd tecken, tecken som används varje dag och som måste tolkas 

för att klara av de allra enklaste uppgifter. Vi har alla gett tecken någon gång, vare sig det är 

en hälsning till någon eller om det är en vägskylt så måste den tolkas, och om någon förargar 

oss så finns det tecken för det också. Tecken är alltså en kommunikationsform i vår vardag. 

Genom att få kunskap om förhållandet bild – semiotik så kan en början till att kunna analysera 

bilder ur ett mera språkligt perspektiv ske, detta kallad semiotiska analysen, en analys om 

bildens innehåll. Syftet med den semiotiska analysen är att utröna vad som sägs i själva 

bilden (Petterson, Svenson & Waern, 2004, s.38). 

   Det finns två olika meningsnivåer, den uppenbara och den underliggande nivån. Den första 

nivån kallas för denotation, här analyserar vi vad eller vem som avbildats och liknande 

begrepp finns också inom semantiken där man analyserar texter. Det som texten ”står för” 

dess uppenbara mening, kallas denotation. 

   Den andra nivån är konnotation och här analyserar vi vilka ideer och värden som uttrycks 

genom det som representeras och på vilket sätt det representeras. Ta t ex en vägskylt som 

varnar för att det kan finnas älg på vägen, kommer man från Sverige och har körkort så ser 

man inte bara skylten med en älg på (denotation) man förstår också att man måste sakta ned 

för att det kan finnas älg på vägen (konnotation). 

   Skyltens kommunikativa funktion är beroende av förståelsen precis som texten kräver 

förståelse från läsaren och beroende på hur stor förståelse man har inom området, desto mer 

förstår man av texten eller som i detta fall bilden. Hade det varit någon turist från t ex Italien 

så hade personen förmodligen inte vetat att det var en varning, en mindre en varning för älg. 

   I Borgersen och Ellingsen (1994) Bildanalys framkommer att när man skulle se på 

bildspråkets retoriska egenskaper så visade sig det att det inte alls bara är verbalspråkets texter 

som kunde övertala eller påverka mottagaren i en kommunikationssituation. Även bilder 

kunde det. 

   Bilden har en stor betydelse för kunskapsutvecklingen, då bilden avser att utveckla eleverna 

i att analysera, kommunicera och framställa med bilder. Den ska dessutom utveckla 



  

kreativitet, lust, skapande förmåga och ge kulturhistorisk allmänbildning i bild (Skolverket 

2000). 

   Bildspråket fungerar precis som språkandet, för att nå kunskap så kommunicerar och 

analyserar man kunskapen. Bilden kan därför användas i språkutvecklingen, och är dessutom 

lustfylld samt ökar den kreativa förmågan. 

   För att understryka bildens betydelse så skriver Wetterholm, (1991) i rapporten Bildämnet 

på låg- och mellanstadiet i läroplaner, teori och praxis”, att genom en medveten och väl 

planerad pedagogik så kan barn i fem års ålder eller yngre med bilders hjälp börja att berätta 

om, förklara och beskriva komplicerade företeelser i sin verklighet. 

   Även Reggio Emilias grundare Loris Malaguzzi menar att av tradition så grundar sig vår 

begreppsbildning på det talade ordet, men det är genom våra handlingar och sinnen som vi 

förkovras i det verbala. 

   Man kan säga att bilden som skapats utifrån elevens egna sinnen och erfarenheter via 

bildspråkets koder går att klä om till verbalt språkande, bilder och symboler är användbara 

som kommunikation och uttryckssätt. De informerar betraktaren om något och överför någon 

form av budskap (Backman & Eklund, 1998). Som ovan antyder så ser man inte längre bilden 

som något vars enda syfte är att uttrycka känslor, utan man ser bildens stora möjligheter att 

vara ett uttryck för elevens kognitiva utveckling.  

   Bilden är en kommunikationsform och har därför en viktig del i elevers språkutveckling, 

detta understryks ytterligare då det står i skolverkets kursplan för bild (2000, s.10) ”att bilder 

uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som tillexempel tal, text och musik inom 

ramen för ett vidgat textbegrepp”. De menar att språkets olika dimensioner hänger nära 

samman och utgör integrerade delar. Ju fler dimensioner av språket som människan lär sig 

behärska desto bättre blir förståelsen för språket. 

 
                             
Förhållandet mellan text och bild 
 
Fortfarande så består arbetet i skolan mestadels av att jobba i läroböcker. Vi vet också att 

bilder inte används särskilt mycket eller medvetet i undervisningen. Bilder används sällan 

som den källa till information som de skulle kunna vara och därmed vara källa till nya 

kunskaper. En orsak till detta är enligt Petterson, Svenson och Waern,  (2004)  att man tycker 

bilder tar för stor plats, ofta till bekostnad av texten. Till skillnad från texten och dekorativa 

bilder så har det forskats väldigt lite kring inlärningen från bilder i läroböcker.  



  

När text och bild överför samma budskap kallas det för redundans. Det innebär rimligen en 

gynnsam förståelse och begriplighet av budskapet. Både text och bild förmedlar både önskade 

och oönskat budskap vilket leder till fler funktioner än de som var avsedda. 

   Petterson, Svensson och Waern (2004, s.186) skriver i Bild och föreställning att redan i 

mitten av 1970 – talet var det bevisat att barns omedelbara minne från enkla sagor 

förbättrades av ett bildinnehåll som var fullständigt redundant med textens innehåll. Efter 

denna granskning av bildens effekt på barns inlärning så sades det att det fanns tillräckligt 

med forskningsresultat för att kunna säga att  bilden har positiva förtjänster för barns 

inlärning. Senare granskningar styrker detta. Petterson, Svensson och Waern (2004) nämner i 

sin bok Bild och föreställning Levie and Lentz, som 1982 summerade resultatet av 155 

experimentella jämförelser av inlärning från illustrerade perspektiv icke illustrerade texter. 

Enligt dem så är det fyra bildliga funktioner som har relevans för texten, dessa är (1) 

föreställande funktion (2) strukturerande funktion (3) förklarande funktion (4) överförande 

funktion. Föreställande funktion innebär att bilden förstärker de viktigaste händelserna i 

texten och berättar samma historia d v s  är redundanta. Berättande bilder bidrar med 

förståelse av texten. 

   Illustrationer har en struktureringsfunktion, vilket innebär att bilden bidrar med 

sammanhang till texten, ett slags ramverk åt en text. Detta är bra då minnet är bättre i ett 

strukturerat material än ett ostrukturerat. 

   Tredje funktionen som illustrationerna har är förklaringsfunktionen, vilket innebär att bilden 

förklarar sådana delar i texten som är svåra att förstå. Förklarande bilder bidrar med 

begriplighet. Detta för att det är lättare att komma ihåg material som är lätt att förstå. Till sist 

så har illustrationer en överföringsfunktion vilket betyder att bilden hjälper en att på ett 

systematiskt sätt inhämta den allra viktigaste informationen. Man kan säga att sådana bilder 

dels säger samma sak som texten dels ger en övergripande uppfattning om texten. 

   I Petterson, Svensson och Waerns, (2004, s.186) Bild och föreställning redovisar Levie och 

Lentz ett sammanfattande resultatet av deras undersökning, resultatet blev nio punkter som 

också visar på att bilden har relevans för arbete med texter. Nedan kommer några av dessa 

punkter att redovisas.  

1. Illustrationer kan hjälpa barn förstå vad de läser. 

2. Läsarna använder inte illustrationer på ett effektivt sätt om de inte får instruktioner om hur 

de skall göra. 

3. Illustrationer kan göra det roligt att läsa. 



  

4. Illustrationer kan vara till större hjälp för läsare som har svårt för sig än för dem som det 

går lätt för. 

5. De mentala bilder som läsaren själv kan skapa är allmänt sett till sämre hjälp än de 

illustrationer som redan finns. 

 

Eleverna har störst möjlighet att skapa förbindelser mellan att förstå texten och att förstå 

textens innehåll genom att text och illustrationer samverkar och samtidigt är aktiva i minnet. 

Det här kan äga rum när text och illustrationer presenteras på samma sida eller när eleven 

utvecklats i sitt läsande så att han/hon kan skapa egna mentala bilder samtidigt som de läser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Metod 

Datainsamling   

Jag har använt mig av två metoder för insamling av det empiriska materialet, båda är 

kvalitativa metoder i form av intervju och en observation av en klass 3. 

   Kvalitativa metoder använder jag då dessa erbjuder långa uttömmande svar kring de frågor 

jag ställt, medan kvantitativa skulle ge en mängd svar som dessvärre inte skulle kunna ge ett 

tillfredsställande svar på de frågor jag hade i åtanke för detta arbete. 

   Man kan säga att kvaliteten i svaren är viktigare för resultatet än vad kvantiteten är. Med det 

så menar jag att undersökningarna inte handlar om att få fram statistiska svar där det krävs 

mängd och där man ofta svarar kortfattat eller bedömer något som bra respektive dåligt, till 

sådana undersökningar är kvantitativa metoder bra. Jag har i stället velat ha uttömmande 

tankar och erfarenheter kring arbetet som lärare. 

   Två intervjuer en observation samt litteraturgenomgången är de undersökningar som ligger 

till grund för det material vilket detta examensarbete bygger på. 

 

Urval 

För att få ett så brett perspektiv som möjligt på svaren så valde jag att intervjua en 

specialpedagog på Komvux, men som jobbat med läs och skrivinlärning med barn från åk 1, 

samt göra en intervju med en grundskollärare som för tillfället är klasslärare för en årskurs 1, 

båda arbetande i Skellefteå kommun. 

   Första läraren kommer att gå under benämningen lärare A, vilket är läraren från Komvux 

och grundskolläraren kommer att gå under namnet lärare B. Jag har fått tillstånd av båda 

lärarna att använda detta material i mitt arbetet, och har givit en garanti på att de ska få vara 

anonyma. Dessutom har jag nämnt att detta arbete kan komma att läggas ut på nätet för andra 

att se, vilket de har accepterat. 

   Båda intervjuerna tog 22 minuter, fråga 3 och 4 gick in i en del av de andra frågorna vilket 

gjorde att jag vid resultatsammanställningen av intervjuerna strök fråga 3 och 4 (se bilaga nr 

1). 

   Observationen i sin tur gjordes också den i en skola i Skellefteå kommun, en klass 3 och 

skedde under en 40 minuters lektion i svenska. Tanken var att jag skulle se på sambandet text 

och bild för att få svar på vad bildens språkliga funktion är.  



  

Anledningen till att jag valde denna klass 3 berodde på att det varierar ganska mycket mellan 

elevernas läs och skrivförmåga, dessutom visste de vem jag var, vilket gjorde observationen 

mera avslappnad.     

   Eftersom de sitter fyra och fyra så valde jag för enkelhetens skull att rikta in mitt intresse på 

en av grupperna. Jag valde grupp utifrån att gruppen hade varierad läs och skrivförmåga samt 

ur ett genusperspektiv, två pojkar och två flickor.  

 

Procedur 

För att undersöka sambandet mellan text och bild samt få svar på vad bildens språkliga 

funktion är så fick barnen i uppgift att skriva ned vad de skulle göra under sommarlovet. 

Sedan skulle de rita en bild till som illustrerade texten. Efteråt fick de skicka det som gjorts 

till en kompis med texten dold. Var och en fick sedan gissa vad det var som de försökte säga 

med bilden. Efter att en av kompisarna gissat så fick de visa texten för varandra så att de 

kunde se om de läste bilden rätt, och på så vis kunde de se om de ”läste bilden rätt” och hur 

det överensstämde med texten.  

   Lektionen började med att läraren berättade om uppgiften medan jag satte mig en bit från 

gruppen jag valde att observera. Hela observationen genomfördes i klassrummet, jag hade 

med en mp 3 spelare så jag kunde spela in vad de sa, samt papper och penna för noteringar. 

   Intervjuerna gick till på följande sätt: de genomfördes genom att jag ställde 6 frågor som 

alla byggde på att få svar på två av de huvudfrågeställningar detta arbete vilar på. Den första 

frågeställningen som intervjun gick ut på att få svar kring löd: Hur kan man använda sig av 

bildspråket i barnens läsutveckling? Medan den andra frågeställningen handlade om varför 

man skall integrera ämnet bild och svenska, specifikt i arbetet med barnens läsutveckling. 

Intervjuerna spelades också in på  mp 3 spelaren.  

 

Bearbetning av datainsamling 

Berabetningen av intervjuerna skedde genom att ta de nedskrivna frågorna var för sig och 

noggrant lyssna igenom de svar jag fått. Dessa svar skrev jag ned på ett papper i exakta 

ordalag. 

   Observationens data gick jag igenom bild för bild tillsammans med det inspelade materialet, 

även här förde jag anteckningar under observationen. 

 

 



  

Etik 

Givetvis så har jag även här fått tillstånd att få göra en observation. Tillståndet gavs av 

läraren, vilket var det enda som behövdes då vi bedömde att karaktären av observationen inte 

var särskilt känslig för någon enskild elev. 

   Men jag berättade också för de fyra eleverna jag observerade om vad deras arbete skulle 

användas till och fick även deras tillåtelse. Även här så berättade jag att undersökningen 

kanske skulle komma att publiceras på internet och frågade om det gjorde något, vilket det ej 

gjorde. Dessa etiska råd har jag tagit del av från Humanistiska-samhällsvetenskapliga rådets 

(HSFR) etiska krav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i två delar, där den första delen är ämnad åt sammanställningen av 

intervjuerna, därefter kommer sammanställning av observationerna. Efter resultatet av mina 

intervjuer och observationer framställts så kommer analys och diskussionsdelen. 

 

 

Intervju  

Ge konkreta förslag på hur du arbetar med bildämnet i läsinlärningen och vad resultaten blir? 

Lärare A: Om man ska gå ner i ettan och ska lära sig ljud så brukar jag 

skapa miljöbilder, bygger upp miljöbilder kring varje bokstav t ex om de 

ska lära sig bokstav a så gör jag en miljöbild med massa a ord och sen får 

de titta på bilden och komma på själva vad det är som ligger bakom 

bilden och efter ett tag kommer de på vilket ord de ska lära sig denna 

gång t ex 

”och idag är det r då miljöbilden är en rak rutten ranka”. 

   När de kommit på att det är r – ljudet så sätter de ett kryss vid varje r – 

ljud sen kan man jobba med dessa ljud och de som är snappar upp fortare 

kan då få börja med att skriva om orden. 

   Man måste komma ihåg att det finns många olika nivåer bland barnen i 

en klass vissa är skrivare medan andra knappt kan bokstäverna. Med 

bilden så kan man på ett bra sätt göra många olika uppgifter i varierad 

svårighetsgrad som utvecklar barnets språk. Vad jag har märkt så har 

barnen blivit väldigt fascinerade av framväxten av dessa miljöbilder och 

vad mycket man kan göra med t ex a eller r ljud. 

 

Lärare B: Jag har använt mig av bilden på ett ganska traditionellt sätt, där 

vi har tagit en bokstav i taget och ritat en bild kring bokstaven. Men 

bilden är inte gjort på det sättet man brukar ha gjort, t ex om man går 

igenom bokstaven a så brukar man ofta ha ritat en apa till bokstaven men 

jag har läst i en bok att det är bättre om man tar bokstaven a och dess 

form men försöker att göra den personlig och annorlunda så lär sig 

barnen lättare både hur bokstaven är utformad, vilket gör skrivningen 

lättare. Men det hjälper också barnen att komma ihåg hur bokstaven a 



  

låter då man koncentrerar sig på bokstaven a och inte ordet apa. Allt 

eftersom att barnen lärt sig bokstäverna så har man börjat gå in på mindre 

ord och då kan jag ofta använda mig av bilder på olika föremål och djur, 

gärna flera bilder tillsammans som man efter ett tag kan väva ihop till en 

historia. 

 

 

Vad upplever du är den vanligaste svårigheten eleverna har med läsning och varför? 

 

Lärare A: Om man ser det hela enda från början så har de inte blivit 

språkligt medvetna, de förstår helt enkelt inte vad det är de läser. De ser t 

ex inte de enskilda orden och de förstår inte att om jag rabblar en massa 

meningar så förstår de inte att det består av flera ord, det är också så att 

säger jag ett ord så förstår de inte att det är uppbyggt av flera ljud, att 

förstå att orden är uppdelade i olika delar är en väldigt vanlig svårighet. 

   Att förstå språket är det viktigaste, att förstå att tåg är ett kortare ljud än 

t ex flaggstång att inte blanda ihop bild och ord. 

   Det är viktigt att kolla upp när de börjar skolan om deras språkliga 

medvetenhet, om eleven inte har detta klart för sig är det ingen mening 

att börja med ljudinlärning eller bokstäver, har de inte detta måste jag gå 

tillbaka och börja med språklig medvetenhet lära sig lyssna på ljud och 

dela in ord i stavelser och i ljud, dela in i segmentsubtraktion att ta ordet 

krokodil och ta bort ordet odil vad blir kvar? Man ser ofta inte ordbilden 

framför sig och förstår inte att krokodil kan delas in i kro ko dil, man ser 

inte att det är en ko i mitten. 

   När man fått barnen att se och förstå hur språket fungerar då kommer 

läsinlärningen av sig självt. 

 

Lärare B: Många gånger tycker jag att man haft för bråttom med att lära 

sig läsa ord, jag har sett att barnen många gånger kanske har lyckats läsa 

ord men aldrig riktigt förstått vad det är dom läser, det kanske blir lättare 

förstå om jag ger ett exempel. 

   Om barnen får t ex ordet ringpärm och de lyckas förstå vad det är dom 

läser, att ringpärm är en pärm där man sätter fast papperna består av små 



  

järnringar. De ser ordbilden pärm framför sig men säger jag att vi tar bort 

ordet ring vad blir kvar, så kan många barn säga att det inte finns någon 

pärm längre.  

   De förstår inte att ett ord kan bestå av flera ord som när man sätter ihop 

får en betydelse i detta fall att ringpärm består av ring och pärm separat 

så är ringar, ringar vilka ringar som helst och pärm är en pärm oavsett hur 

pärmen är konstruerad. Tillsammans däremot så blir det en specifik typ 

av pärm. Dessutom så är det svårt för barnen att förstå ljuden, t ex att j, 

sj, sh, ch, sch, stj skj, g m.m. kan låta likadant. 

 

 

Varför arbetar du med bilder i din undervisning och vad vill du uppnå med det? 

 

Lärare A: Det är ett bra komplement, man kan brädda informationen så 

förmågan att ta till sig blir lättare, detta för att fler sinnen aktiveras.  

   Bilden tycker jag stimulerar nästan alla sinnen, för att det är så lätt att 

associera till dem. Man kan få så många kontaktpunkter som möjligt och 

desto fler kontaktpunkter desto lättare lär man in, desto mera tar man in. 

   Dessutom ligger bilden så nära barnet att det blir lustfyllt det dom gör, 

och lustfyllt lärande är bra lärande. Man kommer ihåg det som är roligt. 

 

Lärare B: Jag har alltid tyckt att det är viktigt att barnen kan förknippa 

det dom lär sig med tidigare erfarenheter så att när bilden använts så 

finns det alltid något som de känner igen och vet vad det är. Dessutom så 

aktiveras alla deras sinnen, t ex om barnet ska lära sig ordet äppelträd, 

och de får se bilden av ett äppelträd, så känner de igen bilden av både 

äpplen och träd. De kan känna lukten av träd och äpplen, hur det låter när 

man äter ett äpple eller hur trädet susar när det blåser. Allt detta gör att 

minnesbilden av ordet äppelträd får många, vad säger man, vinklar eller 

kontaktpunkter. Dessutom tycker i stort sett alla barn om att rita eller 

bara se på bilder, så lärandet blir roligt, vilket har stor betydelse för 

inlärningen. 

 



  

Vilka för och nackdelar ser du med att integrera bild i läsinlärningen? 

 
Lärare A: Jag ser inga nackdelar. Dels så gör du undervisningen roligare, 

mer stimulerande. Man får med så mycket mera om en bild ritas upp. Det 

kan sluta med att en hel story poppar upp, vilket kan bli till en fin 

friskrivningsuppgift längre fram. 

   Man kan ta in så mycket mer att det enda som sätter gränserna är 

fantasin.Men det gäller att jag som lärare ändå sätter gränser så det inte 

blir för stort, sen har jag märkt att barnen själva många gånger upptäcker 

att det är verktyg för att lära sig. 

 
Lärare B:  Fördelarna överväger de eventuella nackdelarna. Det är 

lustfyllt, kreativt och stimulerar många sinnen ,så att man lär sig, inte 

bara med ögon, utan också med näsa, mun och öron. Nackdelarna kan 

vara att det blir för fokuserat på bilden så att det inte blir något 

sammanhang mellan bild och text och då förlorar bilden hela sitt syfte.  

   Detta måste man som lärare vara med och styra upp. Man bör dessutom 

prata mycket om den prestationsångest det kan leda till när man ska rita, 

måla eller göra collage. Det kan leda till att en del tappar självförtroende 

eller att det går åt så mycket tid till att framställa bilder, att t ex läsningen 

inte tränas. 

 

 

Sammanfattning 
 

På frågan hur man kan använda sig av bildspråket i barnens läsutveckling så har ett flertal 

intressanta tillvägagångssätt framkommit. Lärare A jobbade mycket med miljöbilder, 

skapande av bilder med mycket innehåll, ofta uppbyggt på ett tema, t ex bokstaven r som 

sedan ger upphov till en mängd av ord. När barnen har lärt sig orden kan de användas till att 

börja skapa meningar. Slutligen så har man kanske en historia. Tanken är också enligt lärare 

A att bilderna hjälper barnen att förstå orden lättare då de blir så fascinerade när bilden växer 

fram.   

   Lärare B har ett mera traditionellt arbetssätt att lära barnen bokstäver på, för till skillnad mot 

lärare A så pratade lärare B mest om den tidiga bokstavsinlärningen och gick inte in på 

helordsinlärning. Hon använde sig av metoden att rita bild kring respektive bokstav, men 



  

använde sig inte av bilden på det sättet man brukar ha gjort. T ex om man går igenom 

bokstaven a så brukar man ofta ha ritat en apa till bokstaven, men hon hade läst i en bok att 

det är bättre om man tar bokstaven a och dess form, försöker att göra den personlig och 

annorlunda. Barnen lär sig då lättare både hur bokstaven är utformad, vilket gör skrivningen 

lättare, men det hjälper också barnen att komma ihåg hur bokstaven a låter då man 

koncentrerar sig på bokstaven a och inte ordet apa. Allt eftersom barnen lärt sig bokstäverna 

så har man börjat gå in på mindre ord och då kan hon ofta använda sig av bilder på olika 

föremål och djur. Gärna flera bilder tillsammans som man efter ett tag kan väva ihop till en 

historia. 

   Den vanligaste svårigheten för barn i läsinlärningen sades vara att förstå att orden är 

uppdelade i flera olika delar enligt lärare A medan lärare B tycker att man ibland har för 

bråttom med ordinlärningen. Lärare A tycks ha sett att barnen många gånger kan lära sig att 

säga ett ord, men för den skull inte förstå ordet. Därför tycker hon att det är viktigt att börja 

med språklig medvetenhet.  

   Varför skall man då använda sig av bilden i barnens språkutveckling? Enligt lärare A och 

lärare B så aktiveras många olika sinnen och att det dessutom är lustfyllt. 

 

 

 

Observation 

Med observationer var tanken att jag skulle se på sambandet text och bild för att få svar på 

vad bildens språkliga funktion är. 

   Det började med att texten blev klar tämligen snabbt för alla fyra medan eleverna arbetade 

med bilden under en mycket längre tid. Detta beroende på att de lade ned allt mer tid på att få 

bilden så bra som möjligt och dessutom lades det till fler detaljer än när de beskrev det de 

tyckte var roligt under sommaren i texten. 

   Sedan var de dags att berätta om sin kompis bild. För att läsaren ska veta vem som sa vad så 

beskriver elev a bilaga b, elev b bilaga c, elev c bilaga d och elev d bilaga a. Det är upplagt så 

att elev a är bilaga a, elev b bilaga b och så vidare. 

 

Elev A bilaga B: ”Det är en solstol på en strand, en massa palmer och kokosnöter, ett 

solskydd för att du är i Mallorca, det står i solen. Du har ritat en strand och paraplydrink 

också”. 

 



  

Elev B bilaga C: ”Du har ritat en stor gungställning med två gungor två stycken som gungar. 

Du kanske är en, jag vet inte. Dom håller ut armarna som ett flygplan och dom är glada”. 

 

Elev C bilaga D: ”Två personer som är på väg att bada, de står i vattnet. Det ser ut som att 

händerna skakar, så de är kanske kallt i vattnet och de står med ryggen till”. 

 

Elev D bilaga A: ”Det är du och Stina ute i gräset barfota, båda skrattar jag vet inte men ni 

kanske ska leka eller nått, jag vet att ni är bästisar”. 

 

Efter dessa gissningar så skulle var och en visa sin text och vad som de tyckte var det 

roligaste med sommaren. De texter som de skrev varierade i storlek ganska mycket men med 

några gemensamma nämnare. Så här hade de skrivit. 

 

Elev A med bilaga A: ”Snart är det sommar det ska bli kul. Då kan man bada och leka med 

vännerna. Det ska bli kul och det bästa som finns är att vara med Stina”. 

 

Elev B med bilaga B: ”Snart är det sommar. Det ska bli kul att få vara med alla kompisar. 

Och i augusti ska vi till Mallorca. Jag längtar”. 

 
Elev C med bilaga C: ”Det är kul att gunga. Det känns som man flyger och det gör man”. 

 

Elev D med bilaga D: ”Bada är roligt. Fastän jag fryser är det kul”. 

 

Sammanfattning 

Under observationen beskriver elev A elev B´s bild med ett flertal små detaljer som t ex 

palmträd och kokosnötter, medan texten var kortfattad och mera konkret. Man kunde se 

tydligt att elev A under observationen funnit fler detaljer i bilden än vad texten innehåller. Det 

visar det att elev B har berättat vad hon ska göra under sommaren efter sina egna inre bilder, 

som hon tror att sommaren ska bli i sin bild, medan hon skriver mera konkret i texten att detta 

ska vi göra under sommaren. 

   Ytterligare ett exempel är elev B som beskriver elev C´s bild med detaljer som storlekar, 

känslor och antal. Precis på samma sätt som tidigare så har elev B lyckats lista ut saker och 

ting genom detaljerna i bilden. Det ska poängteras att i detta fall så framkom det inte så 

många andra detaljer, men de som redovisades i bild hjälpte elev B att komma väldigt nära 



  

textens egna ord. Det visar att man kan berätta ganska mycket genom detaljerade bilder. Även 

elev C´s beskrivning av elev D´s bild genomsyrades av detaljerna, men till skillnad från de 

övrigas bilder och texter så var elev D´s bild inte lika detaljrik vilket medförde att 

beskrivningen blev betydligt mer lik texten än de övrigas. Dessutom så kunde elev C inte 

urskilja känslorna hos människorna på bilden, t ex att det var roligt att bada, då de var vända 

åt andra hållet. Däremot var det detaljer i bilden som visade att det var kallt i vattnet. 

 

 
 
 
 
 

Diskussion och analys 

Intervjuerna  
I intervjuerna så framkom det att det är viktigt för elevernas inlärning att arbetsmetoderna 

erbjuder lustfyllt lärande samt att det anknyter till barnens tidiga erfarenheter, stimulerar 

många sinnen och anknyter till verkligheten. Orden bör inte vara för abstrakta. 

   För att fortsätta på spåret om vikten att göra läsningen rolig och att anknyta till verkligheten 

så har Bente Eriksen Hagtvet och Herdis Palsdottir (2001) skrivit i Lek med språket om ett 

projekt där lekläsning och lekskrivning sattes i centrum. Detta projekt byggde på att ta vara på 

elevernas inneboende motivation och nyfikenhet, precis som tanken med att göra miljöbilder 

där barnen ska hitta röda trådar kring ljud och ord. Självfallet skulle barnen få stöd av en 

vuxen som byggde vidare på barnens kunskapstörst och upptäckariver. Detta understryks 

ytterligare av Lindö´s (1998) Det gränslösa språkrummet. Där beskrivs en metod som heter 

läslappsleken. Denna metod bygger på att ord som äpple, täcke och docka anknyts till 

verkligheten. När barnet och den vuxne byggt upp ett läsordsförråd på ett 50 – tal ord kan det 

vara lämpligt att börja kombinera orden till korta meningar. Detta är bra därför att det 

anknyter till verkligheten, orden blir inte abstrakta, utan får liv, ljud, doft och färg.   

   Under intervjuerna så ställde jag inte bara frågor om hur lärarna arbetade eller varför de 

gjorde som de gjorde. Jag ville också få information om de vanligaste svårigheterna de stötte 

på hos barnen i läsinlärning. Enligt min erfarenhet så är den övergripande svårigheten i 

barnens   läsinlärningen att förstå ordens betydelse och att ord kan bestå av flera delar. Detta 

understryks i intervjuerna och av Ester Stadler ( 1998) som skriver i nio punkter 

förutsättningar på vad som påverkar läsförståelsen. En av dessa förutsättningar är 

ordförståelsen, att förstå ordens innebörd. Här börjar barnen att plocka fram ord ur 



  

långtidsminnet som aktiveras när man läser. Därför anser jag att läsinlärningen börjar redan i 

förskolan och att det därför är viktigt att tänka på hur lässituationerna ordnas i förskolan och 

vilka metoder som används. Barnen behöver så tidigt som möjligt förstå vad som sägs i 

texten, därför är bilderna i bilderboken ett viktigt instrument. Med bildernas hjälp blir texten 

begriplig och barnen får en förståelse över innehållet. Petterson, Svenson och Waern, (2004) 

har i Bild och föreställning tagit upp fyra bildliga funktioner som har relevans för texten och 

en av dessa är den förklarande funktionen. Denna funktion visar på att bilden förklarar delar i 

texten som är svåra att förstå, det blir då lättare att komma ihåg. 

   Eftersom intervjuerna visade att den vanligaste svårigheten var att förstå ordens 

uppbyggnad och innebörd så har jag dragit slutsatsen att problemen uppstår då barnen ska 

knäcka den alfabetiska koden. Detta understryks av att de intervjuade lärarna hade jobbat 

mycket med barn som är i övergången från förskola och skola och det är under den perioden 

den utvecklingen sker. Detta i sin tur kan hänvisas till Lundbergs (Lundberg 1989) teorier om 

barnens olika stadier i läsutvecklingen. De talar om att barnen måste i detta stadium lära sig 

att bokstäver symboliserar fonem. När barnen lyckats knäcka koden så börjar de också förstå 

hur orden är uppbyggda. Detta kallar Lundberg för det ortografiska stadiet. Det ska 

understrykas att först när barnen har kommit in i det ortografiska stadiet kan de börja fokusera 

på textens innehåll.  

   Det finns många fördelar med ämnesintegrering i skolan och jag anser att det är något som 

skulle förespråkas mera. I intervjuerna så har jag försökt att se på vilka för - respektive 

nackdelar det finns med att integrera bild i barnens läsinlärning. När man integrerar så anser 

jag att man inte delar upp saker och ting. Man ser i detta fall bild som en lika stor del i den 

tidiga läsningen som texten och är därför en viktig del i barnens tidiga läsinlärning.  

   Lärare A och B hade under en längre tid anammat detta synsätt vilket gjorde att de hade 

svårt att hitta några nackdelar, men det betyder inte att det inte finns. 

   Lärare A svarade på frågan vilka fördelar respektive nackdelar det kan finnas med att 

integrera bild vid läsinlärningen. Hon menar att det var svårt finna nackdelar då man valt att 

arbeta med något man själv tycker är så bra och roligt. Hon tycker bilden stimulerar och att 

det kan leda till så mycket. En lång historia kan ”poppa upp” från en tämligen enkel bild. 

Precis som lärare A så säger även lärare B att det är många fördelar med att jobba med bilder, 

det är lustfyllt, kreativt och stimulerar flera sinnen. På minuskontot säger både lärare A och 

lärare B att man som lärare måste se till att bildens syfte överensstämmer med syftet i 

läsinlärningen. Lärare A betonar också det faktum att det är ett bra komplement och inte en 

huvudmetod, medan lärare B säger att det kan bli fokuserat för mycket på bilden. Lärare B har 



  

sett en del nackdelar med detta arbete om man inte är observant. Speciellt det här med 

prestationsångest är något man bör arbeta med redan från första skoldag, för det är lätt hänt att 

det annars blir en nedåtgående spiral där skolan blir en tråkig och hemsk plats att gå till. En 

elev utan självförtroende lär sig ingenting. 

   För att avsluta detta avsnitt så ska jag än en gång poängtera detta arbetets röda tråd att om vi 

vill att barnen ska lära sig, så måste de få känna att de kan och att det är roligt. Något som 

Björk och Liberg (2002) understryker i Vägar in i skriftspråket, då de skriver att  mottot med 

all läsning, bör vara att eleverna ska tycka att det är roligt. Det är då som deras språk 

utvecklas och de kan tillgodogöra sig olika typer av text med olika syften för läsning. 

Vidare så har ett återkommande tema varit att skapa meningsfullhet, anknyta till barnens 

tidigare erfarenheter och vidareutveckla läsningen med hjälp av barnens inneboende 

motivation och upptäckarglädje. Björk och Liberg (2002) menar vidare i ”Vägar in i 

skriftspråket” att det är viktigt att skapa gemensamma lässituationer och läsupplevelser som 

gör att barnen tillsammans kan knyta an till egna erfarenheter. Det är av denna anledning som 

jag anser att miljöbilder verkligen kan bidra. 

   När barnen får chans att knyta an till egna erfarenheter, och tillsammans vidareutveckla 

dessa miljöbilder till en gemensam historia kan de diskutera och ifrågasätta för att på så sätt 

vidareutveckla innehållet i den text de framställer. Här kan man också fördjupa läsupplevelsen 

genom att barnen får fokusera på något speciellt som framträder i bilden som har en särskild 

betydelse för dem. 

   Låt eleverna välja ut ett ord eller fras som det fastnat för. Detta understryks av Björk och 

Liberg (2002) då de skriver att gemensamma lässtunder också kan användas till att titta på 

olika delar i skriftspråket. Barn och lärare kan tillsammans försöka komma fram till varför ord 

stavas som de gör. Dessa resonemang bör dock ske på den nivå barnen är på. T ex bokstaven 

K kan låta helt olika beroende på vilket ordet är. Även här är arbete med miljöbild väldigt bra 

då man kan göra bilder med gemensamma nämnare. T ex en massa ord på ”K”, som ett 

exempel, i en kyrka sjunger en kör med konstiga kyrkklockor. Det finns mycket man kan 

diskutera i en sådan bild. Man kan fortsätta utveckla den till en lång text med en del rim och 

där man försöker hitta andra ord på k, där en del är ljudstridiga. 

   Så här långt har jag lagt märke till att den röda tråden i läsinlärning är att det ska vara 

lustfyllt, bygga på tidigare erfarenheter, att alla sinnen bör aktiveras för en så optimal 

inlärning som möjligt. 
 



  

Observationen 

För att se om bilden har något bidragande i barnens läsutveckling så måste det undersökas vad 

i bilden som gör att text och bild kan samverka. Kort sagt så gick observationen ut på att se 

sambandet text – bild. Mycket av samtalen kring bilderna bygger på att eleverna känner 

varandra. Men det är också något av vad det hela går ut på då bilden måste tolkas precis som 

när man tolkar en text. För att förstå texten räcker det inte med att bara känna igen orden 

snabbt och automatiskt. Man måste också kunna tolka texten för att se vilka tankar som 

bygger upp den. Tolkningen innebär också att man utnyttjar tidigare bakgrundskunskaper om 

det texten berör. Man ser bilder framför sig, hur människor ser ut, hur de beter sig, hur miljön 

ser ut etc. Läsningen blir en aktiv och medskapande verksamhet. Så för att den arbetsform jag 

använt mig av under observationen, där barnen tolkar varandras bilder, skulle få något syfte 

krävdes det att de känner varandra. Det kan därför understrykas att om denna observation 

skett på barn som inte känt varandra så skulle också svaren se helt annorlunda ut.  

   I observationen så märktes det tydligt att det eleverna sa om varandras bilder överensstämde 

med texten i mångt och mycket, men det som var intressant var att samtliga barn gav en mera 

detaljerad beskrivning utifrån bilderna än från texterna. Dock så såg jag att barnen förstår 

sambandet mellan bilderna och texterna vilket skulle innebära att man här börjar arbeta med 

språklig medvetenhet. Detta påstående har jag belägg för då Björk och Liberg (2002) skriver 

att bilden hjälper barnen att kunna förstå och därmed lättare kunna återberätta en text, med 

villkoret att bilden står i samklang med textens innehåll, form och melodi, vilket underlättar 

språklig medvetenhet. Detta understryks ytterligare av Petterson, Svenson och Waern (2004) 

som skriver att barns omedelbara minne från enkla sagor förbättrades av ett bildinnehåll som 

var fullständigt redundant med textens innehåll. Eleverna har störst möjlighet att skapa 

förbindelser mellan att förstå texten och att förstå textens innehåll genom att text och 

illustrationer samverkar och samtidigt är aktiva i minnet enligt Petterson, Svenson och Waern, 

(2004).  

   Redan i detta stadium tycks jag i observationerna ha sett att barnen tar till sig information 

genom andra sinnen och genom att analysera bilder. Enligt Reggio Emilias grundare Loris 

Malaguzzi så är det genom våra handlingar och sinnen som vi förkovras i det verbala. Att 

göra läsningen från början lustfylld med hjälp av t ex bilder som bygger på elevernas 

verklighet, erfarenheter och intressen, där sedan barnens fantasi, motivation, nyfikenhet och 

upptäckarglädje utvecklar bilderna till hela sagor. Dessa kan läsas upp för varandra eller göras 

till bilderböcker som de kan ta hem och läsa för sina familjer. Detta gör att barnen lättare lär 



  

sig texterna ordagrant och utantill, vilket är bra inkörsportar till när det gäller att förstå 

sambandet mellan talat och skrivet språk. 

   Samspelet mellan text och bild är enligt min uppfattning att texten kan beskriva detaljer som 

namn, månader, adresser m.m. medan bilder kan ge texten ytterligare dimensioner i 

detaljerna. Gemensamt för de båda är dock att de berättar något och att de tillsammans utgör 

en större helhet för tidiga läsare. De utökar sin språkliga medvetenhet. Bilden är precis som 

språket i många avseenden. De båda avläses genom ett teckensystem, och man kan hitta 

budskap även i bilden enligt Borgersen och Ellingsen (1994). Detta understryks av Backman 

och Eklund (1998) som säger att bilder som skapats utifrån elevers egna sinnen och 

erfarenheter går att klä om till verbalt språkande och är därför användbara som 

kommunikation och uttryckssätt. De informerar och överför budskap. 

   Det är på detta sätt bilderböcker fungerar, barnen som inte kan läsa ska kunna följa med i 

texten genom bilderna för att träna begreppsuppfattningen, och samtalet kring bilderna med 

vuxna gör att mötet med boken blir trygg och lustfylld vilket ligger till grunden för den 

fortsatta upplevelsen i litteraturens och konstens värld. 

   Borgersen och Ellingsen (1994) har visat på att bilden kan betraktas som en text på grund av 

två tydliga likheter, bilden är semiotisk och kommunikativ, bilden berättar något för oss. De 

har dessutom visat på detta genom en modell över den visuella kommunikationsprocessen där 

bilden kallas för bildspråkligt uttryck och mottagaren för bildläsare. 

   Målet med att använda bilder i språkämnen måste vara att få eleverna att producera text – 

muntlig eller skriftlig. Det viktiga är att hitta bilder som motiverar eleverna att tala eller skriva 

om bilderna, och komma fram till vilka frågor som ”öppnar” bilderna för eleverna. Bilder 

lämpar sig mycket bra som en startknapp för verbalt språkande enligt Borgersen och Ellingsen 

(1994). Detta håller jag med om. Börjar allt kretsa kring bilderna så förlorar man funktionen 

med att utvecklingen sker mot mera avancerade texter. Observationen visade också att det 

finns en risk att barnen bara koncentrerar sig på att framställa bilder, så när det blir dags att 

citera med texten så finns det antingen ingen tid eller så skyndar de sig med arbetet med texter 

för att sedan fokusera på ritandet. 

   Metoden bildinlevelse som Borgersen och Ellingsen (1994) kallar den för i boken 

Bildanalys, visar på en metod som liknar den jag gjorde under observationen. Det hela går ut 

på att eleverna ska få arbeta med bilder som motiverar till att språka kring dem och vilket sätt 

är då bättre än att låta eleverna själva komma på bilder som bygger på egna intressen. 

Dessutom ledde dessa uppgifter också till skrivövningar. Jag anser att detta tydligt visar att 

den allt för snäva syn man haft kring vilken betydelse bilden kan ha för barns inlärning 



  

stämmer, detta understryks ytterligare av Borgersen och Ellingsen (1994) som skriver att 

bildinlevelse som metod med fördel även kan användas i t ex samhällsorienterade ämnen. 

Eleverna får en bild som de skriver eller talar om utan att de sätts in i ett bestämt 

sammanhang. Sedan arbetar de med materialet och ser på bilden igen. Därefter kan man 

diskutera om den historia barnen först hittade på, passar till bildens egentliga kontext. 

Anledningen till att jag tar upp övriga integreringar av bildämnet är för att bilden i mångt och 

mycket bara fungerar som ett separat ämne någon timme i veckan. I och med detta arbete 

hoppas jag på att många man har fått upp ögonen för bildämnet som ett medel i 

undervisningen, och i synnerhet barns läsinlärning. Samtidigt som man påpekar vikten av 

integrationen av bild i läs och skrivinlärningen så måste man också betänka att bild som eget 

ämne har egna mål och inte endast är till för att stödja utvecklingen av språket. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 
 

1. Varför arbetar du med bilder i din undervisning och vad vill du uppnå med det? 
 
2. Ge konkreta förslag på hur du arbetar med bildämnet i läsinlärningen och vad 

resultaten blir? 
 

3. Ge konkreta förslag på hur du arbetar med bildämnet, integrerat i undervisningen av 
avkodning? 

 
4. Ge konkreta förslag på hur du arbetar med bildämnet, integrerat i undervisningen av 

textförståelsen? 
 

5. Vad upplever du är den vanligaste svårigheten eleverna har med läsningen och varför? 
 

6. Vilka för- och nackdelar ser du med att integrera bild i läsinlärningen? 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


