
Kan skapande i bild och 
illustrationen till text verka 
som språkutvecklande 
redskap? 
Intervjuer med en speciallärare, en klasslärare och elever 
med eller utan diagnosen dyslexi. 

 

Bitte (Birgitta) Lång 

  

Specialpedagogiska Institutionen  

Magisteruppsats 15 hp  

Specialpedagogik 

Speciallärarprogrammet (90 hp)  

Höstterminen 2010 

Handledare: Karin Dahlin 

Examinator: Britta Wingård 

English title: ”Can creating in art and illustration to text be tools for 

learning literacy? ….” 

 
 



1 
 

Kan skapande i bild och 
illustrationen till text verka 
som språkutvecklande 
redskap? 
Intervjuer med en speciallärare, en klasslärare och elever 
med eller utan diagnosen dyslexi. 

Bitte (Birgitta) Lång 

Sammanfattning 
Genom kvalitativa intervjuer med en klasslärare, en speciallärare samt fyra elever har syftet med 

denna studie varit att undersöka på vilket sätt skapande i bild och illustration till text kan verka som 

stöd och motivation i språkliga lärprocesser samt om elevernas uppfattningar skiljer sig åt på grund 

av deras olika språkförmågor. Ambitionen har också varit att synliggöra goda inlärningsstrategier 

med skapande i bild och illustration som verktyg samt på vilket sätt dessa strategier kan utveckla 

den språkliga förmågan hos eleven med dyslexi. Elever med dyslexi är i behov av multisensoriska 

lärprocesser för gynnsam språkutveckling. Det framkommer i studien att pedagogerna tycker det är 

betydelsefullt att eleverna använder sig av skapande i bild och illustration för att komma åt sin 

metakognition. Även eleverna upplever detta viktigt, särskilt eleven med dyslexi. Resultatet visar 

att skapande i bild och illustrationen till text kan verka som språkutvecklande verktyg i en 

multisensorisk undervisning.  
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Förord. 
 
Detta är en studie rörande olika uppfattningar av bildens betydelse för språkinlärningen. En studie i 

vilken jag har intervjuat två pedagoger med olika inriktning samt fyra elever i årskurs sex med 

olika språkliga förmågor. Eftersom jag varit intresserad av att skildra varje intervjuad deltagares 

uppfattning är resultatdelen omfångsrik för att så långt möjligt undvika att deras inivduella 

uppfattningar ska färgas av mig som författare. Därför vill jag göra dig som läsare införstådd med 

att denna studie kan kännas omfångsrik att läsa från ”pärm till pärm” . 

Att genomföra denna studie har varit en spännande, berikande och minst sagt hissnande ”resa” i 

jämförelse med tidigare studier jag gjort. 

Jag som privat tycker mycket om att vistas ute på havet gör lätt jämförelsen med att stå vid rodret 

på ett fullriggat skepp! Ett skepp seglas inte ensamt och jag har givetvis många att tacka för att till 

slut ”få ro iland”. 

 

Jag vill först tacka Lasse. Utan din klokskap och ditt påhejande hade jag måhända navigerat på 

grund. 

Jag vill tacka Wim och Eddie för er nyfikenhet samt Frank för diskussioner rörande studiens 

innehåll genom att vrida och vända på stenarna och dessutom för att tålmodigt ha låtit mig sitta vid 

datorn med orden …”ska bara…..” 

 

Jag vill också framföra ett tack till min handledare Karin Dahlin som med nitisk noggrannhet varit 

behjälplig i det digra arbetet att hitta rätt i forskandets värld och språk. 

 

Jag vill tacka de vänner och pedagoger som jag bollat tankar med angående planering och 

genomförande av studien, inte minst i arbetet att utforma intervjuguiderna. Sist men inte minst vill 

jag tacka de pedagoger och elever som jag har intervjuat.  

 

Stort tack. 

Bitte 
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1.Bakgrund 
1.1. Inledning. 
Att lära sig läsa och skriva har ett oerhört komplext samband som är beroende av många olika 

faktorer (Westlund, 2009). Omständigheter som visats sig betydelsefulla är ett bra samspel mellan 

eleven och pedagogen samt samspelet mellan eleven och texten i en god lärmiljö (Fast, 2007; 

Liberg, 2006; Bråten et al., 2008). Här spelar pedagogens kompetens och engagemang en 

avgörande roll (Snow, Burns & Griffin, 1998; Myrberg & Lange, 2006; Westlund, 2009). 

Intresset av att använda sig av ämnet bild och illustrationen till text i undervisningen i ämnet 

svenska utvecklades hos mig när jag under ett flertal år arbetade med språklig inlärning med en 

liten grupp flickor på högstadiet. Dessa flickor hade av olika orsaker stora svårigheter med att lära 

sig att läsa och skriva. För att på bästa sätt kunna bemöta, stödja och stimulera eleverna i den 

språkliga utvecklingen var jag tillsammans med mina kollegor tvungen att hitta andra ingångar än 

enbart text till skriftspråkets värld. 

Dagens forskning anser det viktigt att som speciallärare känna till behovet av olika alternativa 

lärprocesser en viss typ av funktionshinder kan medföra (Myrberg & Lange, 2006). En grupp 

elever som är i behov av särskilt stöd som inte alltid får lämpligt specialpedagogiskt stöd i sin läs- 

och skrivutveckling är elever med diagnosen dyslexi (Föhrer & Magnusson, 2010). Dessa elever 

kan vara i behov av alternativa multisensoriska lärprocesser för att utvecklas språkligt på ett 

tillfredställande sätt (Romeo, 2002; Wolff, 2005). En sådan multisensorisk lärprocess kan vara att 

använda sig av illustrationer till texter och skapande i bild för att utvecklas språkligt (Frost, 2009).  

Att hitta möjligheter i undervisningen  till skapande i bild och illustrerande bild till text tenderar 

vara lättare med yngre elever eftersom bilden har en mer central plats i läsningen och skrivningen 

för dessa elever än vad den har för äldre elever (Liberg, 2007). Samtidigt visar forskning att bilden 

som ämne och som illustration till text även har betydelse för äldre barn (Frost, 2009; Liberg, 

2007).   

De språkliga miljöerna som vi lever i idag är i ständig förändring och ”medierna och 

populärkulturen utgör en integrerad och allt viktigare del av barns och ungdomars livsvärldar i 

senmoderna samhällen” (Liberg, 2006, s.22). Att kunna avkoda och förstå det man läser samt att ha 

skriftspråklig kompetens är en förutsättning för att kunna delta som fullvärdig medborgare i dagens 

samhälle (Korp, 2003; Bråten et al., 2008; Samuelsson et al., 2009). Det är viktigt att känna till hur 

man gör när man läser för att förstå det man läser (Bråten, 2008). För att stärka elevers språkliga 

medvetenhet är det viktigt att låta eleverna lära med alla sinnen och fantasi och kreativitet är två 

viktiga begrepp (Liberg, 2006). Det är betydelsefullt att experimentera med språket på olika sätt 

som till exempel med sång, rim och ramsor (Myrberg, 2007). Dessutom är koppling till elevernas 



7 
 

vardagsliv så som TV - och internetanvändning viktig (Fast, 2007; Liberg, 2006; Lundberg, 2010). 

Det är också angeläget att eleverna får skapa egna muntliga och skriftliga berättelser och texter för 

att sätta ord på sina tankar. Att känna sig delaktig är grundläggande för språkutvecklingen och 

därför är det viktigt att även låta eleverna ”språka” och skapa mening med till exempel bildspråket 

eller musikens språk för att kunna anpassa sig till samhällets sammansatta språkkulturer (Liberg, 

2007).  

Ett utmärkande drag hos goda läsare är just att de använder sig av olika lässtrategier både innan de 

ska läsa, under pågående läsning och efter att de har läst (Bråten, 2008). En strategi som är 

betydelsefull för att man ska kunna tillägna sig en text är minnesstrategier som används för att 

repetera till exempel nyckelord som är betydelsefulla för förståelsen av textens innehåll (Bråten, 

2008). Forskning har visat  att elever med diagnosen dyslexi har problem med att hålla ord kvar i 

arbetsminnet medan de kan ha lättare för att minnas bilder (Gathercole & Alloway, 2008). Elever 

med diagnosen dyslexi har också svårigheter med att koppla tal- till skriftspråket och det är viktigt 

att ge inlärningsstrategier i läsning och målinriktat stöd (Myrberg, 2007; Frost, 2002). Utifrån detta 

ligger det nära till hands att ställa sig frågan om det går att synligöra en strategi för en elev med 

diagnosen dyslexi när förmågan att hitta till exempel avkodningsstrategier är en pusselbit som 

saknas.  

Elever med diagnosen dyslexi har svårigheter med att uppfatta de fonologiska delarna i ett ord och 

tenderar till långsam avkodning, vilket i sin tur kan medföra problem med förståelsen och 

motivationen att läsa (Høien & Lundberg, 1999; Myrberg, 2007). Stanovich (2000) beskriver att 

det blir en nedåtgående spiral och att de elever som får svårigheter med läsinlärningen tenderar att 

läsa och skriva allt mindre och att de när de läser väljer lättare texter. För att finna motivation att 

läsa krävs av läsaren ett samspel med texten. En illustration som stödjer texten kan just på detta sätt 

fånga elevens uppmärksamhet och motivation att vilja läsa (Lundberg, 2010). Bilden som 

illustration kan verka som stöd till förståelsen av text för en elev som har diagnosen dyslexi (Föhrer 

& Magnusson, 2010; Ingvar, 2008; Lundberg, 2010). Här väcks frågor om vilka kvalitéer en 

illustration bör ha för att kunna verka som stöd till texten. 

Mitt mål med denna studie har varit att genom kvalitativa intervjuer med en klasslärare, en 

speciallärare samt fyra elever undersöka om man som lärare kan, genom stöd av skapande i bild, 

synligöra språkliga lärprocesser som till exempel inlärningsstrategier. Jag ville också undersöka på 

vilket sätt bilden som illustration till texten kan verka som stöd och motivation till läsandet och 

skrivandet.  

Jag har haft som ambition att lyfta fram bitar som bidrar till det ”goda lärandet” samt på vilket sätt 

detta lärande kan utveckla den språkliga förmågan hos eleven med dyslexi.  Med det "goda 

lärandet" menar jag inlärningsstrategier som bidrar till en positiv språkutveckling. Detta har väckt 
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en nyfikenhet att undersöka på vilka skilda sätt personerna jag intervjuar uppfattar mina 

frågeställningar. 

Jag vill spegla mina frågor kring det ”goda lärandet” ur elevernas perspektiv och intervjuar två 

”duktiga” flickors tankar kring detta, en ”medelgod” pojke samt en flicka med diagnos dyslexi. 

Eleverna jag intervjuat går i årskurs sex. Att eleverna går i grundskolans senare år är intressant 

eftersom skapande i bild och illustrationerna till texter tenderar att minska ju äldre eleverna blir 

samtidigt som forskning visat att bilden har betydelse även för äldre barn när de läser och skriver 

(Liberg, 2007).  

Definitionen specifika läs- och skrivsvårigheter är synonymt med definitionen dyslexi (Frylmark, 

2008; Stefan Samuelsson et al., 2009; Høien & Lundberg, 1999). Svårigheterna som karaktäriserar 

detta funktionshinder är bland annat att kunna hantera fonologin och att hantera och bearbeta 

information i arbetsminnet (Pavey et al., 2010). Jag kommer i denna studie benämna  

funktionshindret med definitionen dyslexi eftersom det är den internationellt vedertagna 

benämningen samt att denna benämning är kortare än benämningen specifika läs- och 

skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 1999) . De tre teman som jag utgår från är de fyra ben som 

forskningen jag refererar till anser att läsning och skrivning vilar på samt det utvidgade 

textbegreppet (Lundberg, 2010). De tre första benen som inbegriper denna undersöknings första 

tema är den definition av läsning som jag i detta arbete refererar till vilket nämligen innebär 

avkodning, förståelse och motivation (Taube, 2007; Frylmark, 2008). Det fjärde benet som 

omfattar det andra temat är kommunikationen och samspelet mellan pedagogen och eleven och 

mellan eleven och texten samt vilken betydelse detta har för språkutvecklingen (Liberg, 2007; 

Frost, 2009). Det tredje temat i min undersökning utgår från synsättet att kunskap kan erövras på 

fler sätt än genom de traditionellt skrivna texterna genom till exempel internet, datorspel, 

mobiltelefoner, teater, film, dans, musik eller konst (Lundberg, 2010; Fast, 2007; Keene & 

Zimmermann, 2003; Liberg, 2007; Scala, 2001; Bråten, 2008). 

Min strävan i mitt arbete är att hålla ett sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv på lärande 

innebär att man utgår från att se interaktionen och det kommunikativa meningsskapandet mellan 

individen och hennes omvärld som det centrala i utvecklingen av språk-, läs och skrivinlärningen 

(Liberg, 2006). Jag ser begreppet funktionshinder ur ett sociologiskt perspektiv då jag har som 

utgångspunkt betraktelsesättet att "omgivningen är ordnad så att en funktionsnedsättning leder till 

en systematisk begränsning i möjligheterna att utföra en viss handling […]och är därför inte en 

egenskap hos en individ utan en egenskap i en icke tillfällig relation mellan en individ och dennes 

omgivning "(Danemark, 2005, s.15). 
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1.2 Syfte.  
Syftet är att undersöka på vilket sätt skapande i ämnet bild och illustrationen till text kan verka som 

stöd i språkliga lärprocesser för elever med eller utan diagnos dyslexi enligt en speciallärare och en 

klasslärare. Syftet är också att jämföra fyra elevers uppfattningar om bildens betydelse i läs- och 

skrivundervisningen. 

Följande frågor kommer att undersökas: 

- På vilket sätt kan skapande i bild stärka motivation och förståelse i läsning enligt lärarna? 

- På vilket sätt kan skapande i bild stärka motivationen i skrivning enligt lärarna? 

- Hur kan bilden som illustration öka förståelsen av text enligt lärare och elever? 

- Vilken betydelse anser eleverna att bilden har i läs- och skrivundervisningen och skiljer sig deras 

åsikter på något sätt sinsemellan beroende på deras läs- och skrivförmåga? 
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2. Tidigare forskning  
 

2.1. Två huvudtraditioner inom läs- och 

skrivninlärning. 
Speciallärare måste ha kunskap om läs- och skrivutveckling och medvetet kunna använda olika 

metoder för att individuellt anpassa undervisningen efter varje elevs behov (Myrberg & Lange, 

2006). Möjligheten att lägga upp undervisningen målmedvetet och konsekvent ökar om pedagogen 

känner till och kan förankra sin arbetsmetod i de olika läs- och skrivtraditioner som finns inom 

forskningen (Myrberg & Lange, 2006; Liberg, 2006). 

Det finns två huvudtraditioner när det gäller läs- och skrivinlärningen och det är whole language 

och phonics. Inom phonics, som har sitt ursprung i en behavioristisk syn på kunskap, utgår man 

från att det är den fonologiska medvetenheten som är en förutsättning för att man ska kunna lära sig 

läsa och skriva (Gillon, 2004). Whole language utgår från en socialinteraktionistisk kunskapssyn, 

där man lyfter fram läsandet som en kommunikativ process där meningen, förståelsen är det 

centrala (Liberg, 2006).  

I senare forskning framhävs dock vikten av att inte undervisa för snävt och enbart utifrån en 

specifik metod (Rayner et al., 2002).  Läraren bör medvetet kunna behärska olika tekniker i sin läs- 

och skrivundervisning och använda sig av metoder som både har sina rötter inom phonics – och i 

whole lanuagetraditionen för att på bästa sätt stödja elever med specifika läs- och skrivsvårigheter 

(Rayner et al, 2002; Myrberg & Lange, 2006). 

 

2.2.  En definition av läsning. 
Vad läsning är går att precisera på många sätt. Forskare i internationella studier använder begreppet 

literacy som inbegriper både skrivning och läsning av skriftspråk (Taube, 2007). I detta begrepp 

”ingår inte enbart förståelse av texter utan även hur man går vidare och använder sin förståelse av 

texter till sin egen och samhällets nytta.[…] Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk x 

Motivation” (Taube, 2007, s.14).  God läsförståelse förutsätter generella goda språkliga förmågor 

så som ett gott arbetsminne, att kunna dra slutsatser om det som inte ordagrant står i texten samt att 

man som läsare vet när man förstår och inte förstår (Frylmark, 2008).  

2.3. Definition av dyslexi. 
Det finns många olika definitioner av dyslexi. Det är viktigt att definitionen är tillräckligt distinkt, 

specifik och meningsfull för att kunna säga något (Gustavsson, 2009). "Samtidigt är det viktigt att 

definitionen är tillräckligt bred för att ta hänsyn till heterogeniteten bland individer med dyslexi" 
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(Gustavsson, 2009, s.13). En definition av dyslexi är att man har ”problem med ordavkodningen, 

som i sin tur har att göra med svårigheter att hantera fonemen i språket” (Häggström, 2003, s. 239). 

Det tycks finnas ett överföringsproblem mellan fonemmedvetenhet och insikt om den alfabetiska 

principen (Frost, 2002; Myrberg, 2007; Høien & Lundberg, 1999). Varför man drabbas av dyslexi 

kan ha att göra med neurologiska avvikelser, som utvecklats redan under fosterstadiet (Freltofte, 

1991; Häggström, 2003). Forskare har funnit en ärftlighetsfaktor att utveckla dyslexi (Vellutino & 

Fletcher, 2007). Samtidigt är det viktigt att betona att man inte ärver dyslexi utan anlag att utveckla 

funktionshindret (Häggström, 2003; Myrberg, 2007; Høien & Lundberg, 1999).  En internationell 

definition av dyslexi som visar på det komplexa sambandet mellan de olika svårigheterna en person 

med detta funktionshinder kan ha är "The British Dyslexia Association`s (BDA) definition" som 

finns att hitta på www.bdadyslexia.org.uk (Pavey et al., 2010).  

"Dyslexia is a specifik learning difficulty that mainly affect the development of litteracy 

and language related skills. It is likely to be present at birth and life-long in its effects. It is 

characterised by difficulties with phonological processing, rapid naming, working memory 

processing speed and the automatic development of skills that may not match up on 

individual´s other cognitive abilities. It tends to be resistant to conventional teaching 

methods, but its effects can be mitigated by appropriately specific intervention, including 

the application of information technology and supportive counselling (Singleton, 2008)." 

(Pavey et al., 2010, s. 2) 

2.4. Variation av svårigheter för elever med 

diagnosen dyslexi. 

Intressant att notera är att det pågår en internationell debatt huruvida dyslexi är ett funktionshinder 

eller inte och hur detta uppfattas är till viss del nationellt betingat (Pavey et al., 2010). Diagnosen 

dyslexi uppfattas som funktionshindrande i vårt samhälle eftersom kraven på skriftspråklig 

kompetens har ökat under de senaste tjugo åren (Samuelsson et al., 2009). Detta är en bidragande 

faktor till att det i vårt samhälle blivit en allt större grupp människor som förut kunde finna sin plats 

i samhället som nu riskerar att hamna i arbetslöshet på grund av sin bristande läs- och skrivförmåga 

(Samuelsson et al., 2009).  

Det finns många olikheter i hur diagnosen dyslexi yttrar sig och därför ser behovet av stöd olika ut 

för olika individer. I forskningssammanhang talar man ofta om olika subgrupper av dyslexi 

(Snowling, 2006; Dahlin, 2009; Wolff, 2009; Høien & Lundberg, 1999). Snowling (2006) 

understryker sambandet mellan talat språk och att utvecklas i läsning och skrivning. Hon påpekar 

att för att en gynnsam språkutveckling ska utvecklas hos en elev med dyslexi måste eleven tränas 

både i fonologin, semantiken och i ortografin i ett förståeligt sammanhang. Romeo (2002) 
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beskriver en undervisningsmodell, Sensory imaging strategy (SIS), i språkutveckling där man tar 

hjälp av alla sinnen. Genom att använda olika sinnen i samband med sammanfattning av det lästa 

kan eleven genom associationer befästa innehållet.   

Föhrer & Magnusson (2010) har gjort 40 kvalitativa djupintervjuer med vuxna framgångrika 

personer med diagnosen dyslexi i syfte att undersöka hur dessa individer har lyckats bra sitt 

funktionshinder till trots. Föhrer & Magnusson (2010) är intresserade av att se svårigheterna från 

ett inifrånperspektiv då forskning ofta är författat av personer som inte själva har problemen. Dessa 

intervjuer visar hur vikigt det är att upptäcka språket med flera sinnen och att detta tenderar att vara 

generellt för individer med dyslexi. Föhrer & Magnusson (2010) skriver sammanfattande om de 

intervjuades minnesstrategier att de upplever det viktigt att hänga upp innehållet i det lästa på något 

som till exempel att förknippa det med något de själva varit med. 

2.5. Den kunskapsrike pedagogens hantverk. 

Konsensusprojektet (Myrberg & Lange, 2006) är en sammanställning av svenska forskares 

inställning till hur man förebygger läs- och skrivsvårigheter. Myrberg & Lange (2006) har 

sammanställt liknande slutsatser som forskare i Sverige kommit fram till. I sammanställningen 

visade det sig att den viktigaste faktorn för ett gynnsamt undervisningsklimat är hög 

lärarkompetens. En amerikansk konsensusrapport var förebild till detta projekt (Snow, Burns & 

Griffin, 1998). Där framgår att lärare utvecklar sitt pedagogiska hanverk genom att genomgå olika 

stadier från studerande till att vara en lärare som kan handleda andra mindre erfarna lärare. I takt 

med att läraren genomgår de olika stadierna i sitt eget mognande som pedagog utvecklas en mer 

reflekterande kunskap.  

Hög lärarkompetens utmärks av att läraren har god kunskap om barns språkliga utveckling, om läs- 

och skrivprocesser och av ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som tar sin utgångspunkt i 

elevernas förmåga och individuella strategier (Myrberg & Lange, 2006; Sweet & Snow, 2002). 

Enligt Dunston (2002) är det tre faktorer som läraren behöver tänka över för att lyckas med läs- och 

skrivinlärningen: vad man undervisar, hur instruktionerna ges samt hur klassrummet är organiserat. 

Andra karaktäristiska drag hos läraren som lär ut goda läsförståelsestrategier är att observera och 

samtala med kollegor kring strategier, se den gode läsarens strategier som föredöme, att få eleverna 

att tänka och reflektera genom samtal, tänka högt vid genomgångar samt göra olika grupperingar 

beroende på vilken strategi som lärs ut (Keene, 2002; Pinnell, 2002)  

2.6. Inlärningsstrategier, vad är det? 
Westlund (2008) betonar vikten av att skilja mellan begreppen färdighet och strategi. Hon menar 

att färdighet är att behärska ett område medan en strategi är ett mentalt verktyg som man använder 
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vid till exempel olika slags textläsning. En aktiv läsning förutsätter en slags medvetenhet om den 

egna inlärningen och tankeprocesserna det vill säga en metakognitiv förmåga (Frost, 2009; 

Westlund, 2008; Lundberg, 2010).  Den metakognitiva förmågan påverkar vilka strategier man 

väljer vid till exempel olika sorters läsning och på det sättet har de generella inlärningsstrategierna 

ett direkt samband med hur man kan utvecklar sin läs- och skrivförmåga (Frost, 2009; Westlund, 

2008; Lundberg, 2010). Elever med läs- och skrivsvårigheter är inaktiva läsare som håller fast vid 

ett stereotypt arbetssätt som inte är aktivt eller ifrågasättande inför texten eller arbetsmaterialet 

(Lundberg, 2010).  

Även Pinell (2002) och Keene & Zimmermann (2003) understryker vikten av att eleverna lär sig att 

ställa egna frågor i huvudet kring läsningen. Keene & Zimmermann (2003) menar att duktiga läsare 

frambringar meningsfulla inre bilder under och efter läsningen. Dessa bilder utgår från både lukt, 

smak, känsel, hörsel och synen liksom från de inre känslorna och läsarens förkunskaper.  

2.7. Motivation och självbild. 
En definition av självbild är att det är en uppfattning av sig själv i förhållande till andra i form av 

prestationer (Frost, 2009). Självbilden är inte nedärvd utan inlärd och påverkas av yttre sociala 

faktorer så som miljö och samspelet med andra individer (Taube, 2007).  

Självbilden har visat sig ha stor betydelse för motivationen att läsa och skriva (Taube, 2007; 

Myrberg, 2007). Elevens generella självbild i skolan påverkas i hög grad av läs- och skriv (miss) 

lyckanden (Myrberg & Lange, 2006). ”Det finns ett tydligt och negativt samband mellan tidiga och 

fortsatta problem med läsning och självbild” (Swalander, 2009, s.194.). För elever med dyslexi kan 

ett tillstånd av hjälplöshet uppstå som kan ha negativa effekter i andra undervisningstillfällen i 

skolan som eleven egentligen klarar av och prestationsångest kan då uppstå. Det är viktigt att som 

pedagog känna till den frustration en elev med detta funktionshinder kan känna så att man kan 

avlasta eleven i sin frustration (Swalander, 2009). För att känna motivation till arbetet med att läsa 

och att skriva måste eleven få möjlighet att lära sig goda arbetsvanor, få tillfälle att praktisera dem 

samt en individuell planering där möjlighet ges att lyckas utifrån sina egna förutsättningar 

(Dunston, 2002; Frost, 2009). 

I en undersökning av elever med diagnosen dyslexi som läst vidare på högskoleutbildningar (Wolff 

& Lundberg, 2002) framkom att studenter på konstnärliga utbildningar mycket oftare hade diagnos 

dyslexi än till exempel studenter på ekonomiutbildningar. En möjlig orsak till detta samband kan 

vara att ett tidigt misslyckande i läs- och skrivundervisningen gjort att självbilden om förmågan att 

lära sig läsa och skriva påverkats vilket medfört dålig motivation att lära sig. Ett bakslag som 

kanske lett till att dessa elever har sökt andra sätt att uttrycka sig på och att de har utvecklat sin 

konstnärliga begåvning som kompenserande för den misslyckade läs- och skrivinlärningen (Wolff 

& Lundberg, 2002).   
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 2.8.Metakognitiv färdighetsträning för gynnsam 

språkutveckling. 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen har en bredare insikt om språkets betydelse för 

inlärningen fått en allt större genomslagskraft bland annat genom de nätbaserade 

kommunikationsformer vi har idag (Bråten & Strømsø, 2008). Olika ämnen har olika 

ämnesspecifika drag vilket gör att det i undervisningen blir allt viktigare att guida eleverna in i 

ämnets specifika språk (Liberg, 2006). Bilden får på detta sätt en stor betydelse vid samtal och 

läsning av olika typer av faktaläsning (Liberg, 2006). Det är viktigt att läraren lär ut strategier att 

tänka, skapa sig en egen uppfattning och att sovra kring faktatexter i ”internetsamhället” där 

ständigt nya texter och bilder dyker upp (Block & Johnson, 2002). De största svårigheterna för en 

elev med diagnosen dyslexi ligger i hanteringen av de minsta ljudbärande enheterna (Myrberg, 

2007; Høien & Lundberg; 1999; Liberg, 2006; Frost, 2002). I lärprocessen bör eleverna i högre 

grad få möjlighet att använda sin generella språkliga kompetens, eftersom den metaspråkliga 

kompetensen är av överordnad betydelse för framgång i läsning (Liberg, 2006; Frost, 2002). 

Frost (2002) presenterar en modell som definierar läsning på ett annat sätt än den traditionella där 

den pedagogiska principen är att eleven måste behärska språkets funktionella sida innan den klarar 

av språkets formella sidor. Han beskriver barnets språkutveckling i förskoleåldern som 

situationsberoende och genom rollekar och vuxnas högläsning har barnet ”successivt utforskat en 

språkanvändning där det med språkets hjälp omsatt fantasier och föreställningar till en 

lekverksamhet” (Frost, 2002, s.84). När barnet börjar skolan avskiljs språket alltmer från 

handlingar, upplevelser och språket används situationsoberoende på ett mer reflekterande sätt och 

frikopplas från faktiska situationer. Här uppstår lätt ett tomrum där eleven med diagnosen dyslexi 

riskerar att halka efter i språkutvecklingen om inte rätt insatser görs (Frost, 2002).  

Både Frost (2002) och Liberg (2006) ger exempel på pedagogiska aktiviteter som kan skapa en 

sammanhängande tal- och skriftspråklig stimulering från förskolan fram till elva-tolvårsåldern som 

till exempel vitsar, återberättande av sagor, tecknade serier, diktering till teckningar, lekskrivning, 

kopiering, skapa tecknade serier, sätta in pratbubblor i serierna, texter till tecknade serier samt 

processorienterad skrivning. Fast (2007) har gjort en etnografisk studie som visar att om barnet får 

använda sig av sina tidigare språkliga erfarenheter gynnar det läs- och skrivutvecklingen.  

2.9. Örats färdighetsträning för gynnsam 

språkutveckling. 
För att en god språkutveckling ska kunna ske är det betydelsefullt att fånga upp barn med 

diagnosen dyslexi genom kontinuerliga kartläggningar och diagnostiseringar (Høien & Lundberg; 

Häggström, 2003; Myrberg & Lange, 2006). Lundberg har tillsammans med kollegor under 1990-
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talet och framåt utarbetat metoder och kartläggningsprogram för att fånga upp elever i riskzonen 

för att sedan kunna träna dem i bland annat fonologisk medvetenhet. Metoderna finns presenterade 

i Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007), God läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2003) och i God 

skrivutveckling (Lundberg, 2008). Dessa metoder betonar de minsta ljudbärande enheterna som 

grundstenar till att utveckla en god språklig kompetens. Både Myrberg (2007) och Høien & 

Lundberg (1999) framhåller generellt vikten av att träna ljud och stavning genom lekar och 

skrivning och att läsa högt för att främja språkutvecklingen för yngre barn, för elever med läs- och 

skrivsvårigheter och för elever med diagnosen dyslexi. 

2.10. Ögats och fingrarnas färdighetsträning för 

gynnsam språkutveckling. 

Keene & Zimmermann (2003) beskriver en undervisningsmetod i att skapa inre bilder av läsning. 

Eleverna diskuterar och berättar för varandra om läsupplevelser. Eleverna får uttrycka upplevelsen 

av läsningen med olika medel som genom att måla, skriva, berätta eller dramatisera. I böckerna 

som eleverna läser är de viktigt att bilderna inte bromsar fantasin när de läser och därför har det 

betydelse hur en bok är illustrerad (Keene & Zimmermann, 2003). 

Ingvar (2008) ställer sig skeptisk till dagens läromedel som han menar ofta har en komprimerad 

text och är ostrukturerat uppblandad med illustrationer och färgsättningar. Han hävdar att den 

grafiska miljön är viktig för eleven med diagnos dyslexi och att valet av typsnitt måste göras 

medvetet. Även Lundberg (2010) diskuterar vikten av att bilden samspelar med texten för att den 

ska kunna verka stödjande för läsningen.  

I intervjuer som Föhrer & Magnusson (2010) har gjort med vuxna personer som har diagnosen 

dyslexi, framkommer det att det är lättare att minnas en berättelse om man gör sammanfattning i 

bild (genom att skissa) efter att ha läst, och att årtal som visas i ett sammanhang på en tidslinje blir 

lättare att komma ihåg. Även när Hyland & Wingqvist (2010) har intervjuat vuxna människor med 

diagnosen dyslexi framkommer det att det är lättare att minnas och förstå om text illustreras med 

bild samt att det är lättare att komma ihåg en text om man ritar en sammanfattande skiss som 

komplement. 

Att systematiskt lära och repetera olika inlärningsstrategier underlättar för elever med diagnosen 

dyslexi eftersom det är vanligt förekommande med svagt arbetsminne hos dessa elever (Pickering 

& Gatherole, 2010; Dahlin, 2009). Dahlin (2009) påpekar vikten av att lära eleven att använda sig 

av ”papper och penna för att anteckna och tydliggöra (göra sina mentala bilder och därmed 

tankarna tillgängliga under längre tid); det är bra strategier i alla ämnen” (Dahlin, 2009, s. 54). 



16 
 

2.11. Storyline – en metod för språkligt lärande 
med skapande i bild. 

”Storyline” är en ämnesövergripande metod som har sina rötter från Skottland (Falkenberg & 

Håkansson, 2004). Enligt metoden sker undervisningen i form av en berättelse som eleverna 

tillsammans med läraren skapar i klassrummet utifrån ett tema. Berättelsen skapar en röd tråd och 

bidrar på så sätt att generera ett sammanhang för eleverna. Arbetet konkretiseras genom att 

eleverna bygger upp en miljö eller en modell av den miljö som temat behandlar. Ofta får eleverna 

själva skapa en egen karaktär som ingår i modellen och på så sätt får leva sig in i temat och ha sin 

roll i berättelsen. Utgångspunkten när temat startar är elevernas egna kunskaper och förförståelse 

kring det berörda temat. Dessa kunskaper ska väcka frågor och utifrån detta konstruerar eleverna 

sina egna förklaringar som gör avstamp in i temat. I denna fas kontrollerar eleverna hur det 

förhåller sig i verkligheten för att slutligen färdigställa miljön och redovisa sin nyförvärvade 

kunskap (Falkenberg & Håkansson, 2004). 

2.12. Beskrivning av ett projekt med konst i 
vardagsarbetet med språksvaga barn.  

Projektet språkrum inom Myndigheten för skolutveckling (2003) hade i sitt uppdrag läsåret 2002-

2003 att stödja skapande språkmiljöer och att arbeta för en breddad syn på basfärdigheterna för 

barn som behöver stöd i sin språkutveckling. Pedagogerna använde konst, foto och keramik som 

verktyg för att tillsammans forma ett lärande som handlade om att upptäcka, formulera, återkomma 

och fördjupa språkkunskaperna. Metodiken, som användes, hade som utgångspunkt barnets eget 

språk, egna erfarenheter och tankar. Under projektets gång dokumenterades varje barns arbete i 

portföljer. Resultatet visade på att barnen tydligt kunde redogöra för sina egna lärprocesser och på 

så sätt befästa hur de bäst gick tillväga för att lära sig. Dessutom fick de barn som hade språkliga 

svårigheter upptäcka andra sidor hos sig själva där de var duktiga vilket var stärkande för 

självkänslan och motivationen. Lars Lindström, professor i pedagogik med särskild inriktning mot 

praktisk estetiska ämnen vid Stockholms universitet skriver i rapporten:  

”Dokumentation visar hur barn, med vuxnas hjälp, kan utveckla och berika sin mottaglighet 

för sinnesintryck och sina uttrycksmedel i form av teckning, måleri, drama, bygge och det 

talade språket./…/”Tanken uttrycks inte i ordet - den försiggår i ordet,” skriver den ryske 

psykologen Lev Vygotskij. Byt ut ”ordet” mot ”mediet” och citatet kan stå som motto för det 

Reggio Emiliainspirerade arbetssätt som skildras i denna rapport.” (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003, s.50) 
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3. Metod 
3.1 Studiens uppläggning och genomförande. 
Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt skapande i ämnet bild och illustrationen till 

text kan verka som stöd i språkliga lärprocesser för elever med eller utan diagnos dyslexi samt att 

jämföra fyra elevers uppfattningar om bildens betydelse i läs- och skrivundervisningen. Mitt arbete 

har en kvalitativ forskningsansats. Detta innebär att jag gör en språklig analys av det insamlade 

materialet som ger ett språkligt resultat (Langemar, 2008). Jag har valt att genomföra min 

undersökning på en skola som profilerar sig med bilden och gestaltningen som redskap för att 

skapa sammanhang. Detta val har jag gjort eftersom jag är intresserad av att genomföra 

undersökningen på en skola där man betraktar skapandet i bild och illustrationen som 

språkutvecklande redskap.  

I min undersökning genomför jag sex kvalitativa intervjuer. Valet av kvalitativa intervjuer har jag 

gjort för att jag är intresserad av hur varje intervjuad deltagare tänker och känner (Trost, 2005) 

kring mitt examensarbetes frågeställningar. Det viktiga är inte att få många personers berättelser 

utan att fånga några individers olika uppfattningar av betydelsen som skapande i bild och 

illustrationen som språkutvecklande redskap har då man läser och skriver. Jag har strukturerat 

materialet i olika teman i form av en induktiv tematisk analys (Langemar, 2008) för att komma 

fram till resultat som svarar på frågeställningarna. Detta betyder att jag förutsättningslöst och utan 

förutfattade meningar problematiserar och analyserar utifrån data som jag samlat in samt att jag har 

en öppen frågeställning (Langemar, 2008). 

3.2. Undersökningsgrupper och urval. 
Urvalet av intervjuade har jag gjort med beaktande av hur jag ska få bästa representativitet för 

undersökningens syften samtidigt som jag försökt ta hänsyn till avgränsningar som jag av tidsskäl 

varit tvungen att göra (Langemar, 2008).  Patel & Davidsson (2002) resonerar kring att ett arbetes 

generaliserbarhet hos de resultat man erhåller beror på hur man har valt ut sina intervjuade. De 

menar att om man väljer intervjuade medvetet utifrån olikheter i ett för studiens syftens viktiga 

avseenden så kan en generaliserbarhet i förhållande till tänkt population stärkas.  

I denna studie har jag tagit till hjälp skolledningen på skolan att välja ut pedagoger att intervjua. Jag 

har intervjuat en klasslärare i årskurs sex och en speciallärare som har en samordnande funktion på 

skolan. Både klassläraren och specialläraren undervisar i ämnet svenska och har erfarenhet av att 

undervisa elever med diagnosen dyslexi. Efter att jag presenterat lämpliga urvalsfaktorer 

(Langemar, 2008) hjälpte klassläraren mig att välja ut fyra elever att intervjua.  
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I elevurvalet intervjuade jag en elev med diagnostiserad dyslexi, en elev som uppfattas ha 

medelgod språkförmåga, samt ytterligare två elever med uppfattad god språkförmåga. Tanken med 

detta urval är att varje intervjuad deltagare ska kunna bidra till en så ”representativ och meningsfull 

bild som möjligt” (Langemar, 2008, s.57) av det jag undersöker.  

                                                                                                                                                                                                          

3.3. Genomförande. 

Vid telefonkontakt med den biträdande rektorn för skolan presenterade jag min tänkta 

undersökning och frågade om detta kunde vara av intresse. Det tyckte hon varpå jag skickade ett 

litet formellt brev via mail (se bilaga 2.). Hon tog sedan kontakt med specialläraren och en 

klasslärare i år 6 som visade intresse. Jag bestämde datum och tid för intervjuernas genomförande 

med specialläraren och klassläraren. Inför dessa intervjuer delades brev ut till de elever som var 

berörda samt deras föräldrar för samtycke och godkännande av intervjun (se bilaga 3 och 4). 

Genomförandet av varje intervju beräknades ta cirka 40-60 minuter. Intervjuerna spelades in på 

band som senare transkriberades till text (Bryman, 2001). Jag genomförde två testintervjuer med 

elever och korrigerade därefter elevernas intervjuguide (Trost, 2005). Lärarnas intervjuguide lät jag 

olika pedagoger läsa genom. 

Slumpen avgjorde att jag intervjuade specialläraren först, därefter eleverna och sist klassläraren. 

Turordningen visade sig falla väl ut för att på ett djupare plan och med olika infallsvinklar mer 

nyanserat komma åt frågeställningarna i min undersökning (Bryman, 2001). I intervjuerna rättade 

jag mig efter hur personen svarade för att följa den intervjuades tankegångar (Johansson & 

Svedner, 2010). Därför kom intervjuerna att ha en helt annan struktur och logisk ordning än vad 

intervjuguiderna har. Vi tog dock några minuter mot slutet av varje intervju då jag en gång till läste 

igenom frågorna för att se att vi berört de olika teman som var planerat (Trost, 2005).  

Jag hade efter avslutad intervju med specialläraren ett behov av att korrigera intervjuguiden inför 

intervjuerna med eleverna. När jag sedan skulle intervjua klassläraren korrigerade jag åter igen 

lärarintervjuguiden.”Inte bara varje intervju är en process, hela intervjuserien är en process och 

processer kännetecknas av förändringar” (Trost, 2005. s.51).  

Jag har efter intervjuerna och transkriberingen genomfört en analys av materialet där jag analyserat 

samtliga intervjuer på en gång i flera olika steg. Jag har tematiserat utifrån svaren i intervjuerna och 

sammanställt till en sammanfattning under varje tema vilket jag redogör för i resultatet. Dessa 

resultat har jag sedan tolkat, analyserat och problematiserat utifrån mina frågeställningar 

(Langemar, 2008). 

 

3.3.1. Intervjuerna. 

Eftersom jag i intervjuerna hade en ambition att ha en flexibel intervjuprocess, men ändå ville att 

specifika teman skulle beröras, var dessa intervjuer av semi-strukturerad karaktär. I en semi-
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strukturerad  intervju är intervju-guiden generellt hållen och det är möjligt att ändra 

ordningsföljden på frågorna samt att ställa ytterligare följdfrågor som inte finns nedskrivna i 

intervju-guiden (Bryman, 2001).  

Jag hade i intervjuerna syftet och frågeställningar som utgångspunkt i form av två ”intervjuguider”, 

en för lärarna och en för eleverna (se bilaga 1). I intervjuguiderna var frågorna av öppen karaktär, 

det vill säga frågor som ger ett djup, snarare än en bredd (Bryman, 2001). Tanken med dessa öppna 

frågor i intervjun var att de skulle kunna generera följdfrågor för att på ett djupare plan komma åt 

de individuella tankarna och känslorna varje intervjudeltagare hade kring frågeställningarna och på 

så sätt skapa meningsfullhet och trovärdighet i intervjuerna (Langemar, 2008). 

Elevintervjuernas planering och genomförande. 

Innan intervjuerna med eleverna läste jag om hur man intervjuar barn i Trost  (2005) och 

Cederborg (2010) samt diskuterade upplägget och genomförandet grundligt med min handledare. 

Jag visade även intervjuguiden för pedagoger och närstående vid upprepade tillfällen för att få en 

så genomtänkt intervjuguide som möjligt. Avslutningsvis i förberedelserna genomförde jag två 

provintervjuer med två elever, varav en uppfattas ha god språkförmåga och en har diagnosen 

dyslexi, för att slutligen korrigera intervjuguiden inför intervjuerna med eleverna som ingår i 

studiens undersökning.  

Cederborg (2010) beskriver att en lyckad intervju med barn är beroende av kompetensen hos den 

som intervjuar. Det är viktigt att som intervjuare skapa förutsättningar för att barnet ska kunna ge 

egna beskrivningar av sin situation och sina livserfarenheter. Här har det betydelse att genomföra 

intervjun på en plats där barnet känner sig tryggt och avspänt samt att inleda intervjun genom att 

barnet får berätta om något som inte direkt berör anledningen till intervjun (Cederborg, 2010). 

Detta är viktigt för att ha arbetat upp ett förtroende hos eleven innan de öppna frågorna som berör 

studiens syfte ställs (Cederborg, 2010). I genomförandet av intervjun använde jag mig av en sådan 

inledande teknik (se bilaga 1). 

Cederborg (2010) beskriver vikten av att barn som intervjuas förstår anledningen till att de ska 

intervjuas, förstår hur intervjun ska gå till och får reda på grundreglerna för intervjun innan 

intervjuns genomförande. I intervjun är det viktigt att använda en öppen intervjuteknik eftersom 

barnet då får möjlighet att berätta utifrån sitt perspektiv, att intervjuaren håller sig så neutral som 

möjligt, är öppen för flera möjliga förklaringar och att som intervjuare lyssna mer än att tala.  

Detta var aspekter som jag tog hänsyn till under elevintervjuernas genomförande. Vidare fanns 

papper och penna till hands under intervjuerna för att om eleven kände behov av att förklara med 

andra medel än ord ha möjlighet till detta. 
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3.4. Tillförlitlighetsfrågor. 
Jag har valt att se på mina syftens frågeställningar ur olika perspektiv genom en så kallad 

triangulering. Med detta menas att jag genomfört studien kring mina frågeställningar ur olika 

pedagog- och elevperspektiv "i syfte att få en extra kontroll av resultatens giltighet och relevans" 

(Bryman, 2001, s. 474). 

Under arbetets gång använde jag mig av introspektiv reflektion i form av en loggbok som jag 

skrivit i kontinuerligt och parallellt med examensarbetet. Detta gjorde jag i syfte att lättare kunna 

reflektera över min egen tankeprocess och förhållningssätt till såväl undersökningen som teorin 

(Langemar, 2008). Jag har haft ambitionen att kontinuerligt i denna process göra bedömning av 

validiteten under studiens gång för att försäkra mig om att processen går i rätt riktning (Langemar, 

2008). Jag har även gjort detta reflekterande i muntligt samtal med utomstående och kollegor i så 

kallad kollaborativ reflektion ( Langemar, 2008).  

För att försäkra mig om att jag inte missförstått de intervjuade pedagogernas uppfattningar har jag 

gjort en så kallad respondentvalidering, vilket innebär att pedagogerna efter att jag sammanställt 

intervjuerna tagit del av resultaten av deras respektive intervju (Bryman, 2001). Detta har jag gjort 

för att få en bekräftelse på att den beskrivning jag förmedlat är riktig. För att stärka tillförlitligheten 

i urvalet av eleverna tog jag hjälp av klassläraren, som är de intervjuade elevernas mentor, att välja 

ut dem genom handplockning (Langemar, 2008). Det vill säga ett representativt urval som 

klassläraren tror ha de egenskaper och "kvalitativa variationer som ger uttömmande och täckande 

svar på frågeställningen" (Langemar, 2008, s.65). 

3.5. Etiska aspekter. 
Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i samband med att jag gjort dessa 

intervjuer och i mitt examensarbete. Jag har tagit hänsyn till de olika etiska aspekterna vad gäller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitet, samt nyttjandekravet. Detta innebär att de som 

intervjuats har fått tydlig information i förväg om vad deltagandet innebär, har haft möjlighet att 

avböja att delta även efter intervjun, att föräldrar som inte vill att deras barn ska delta inte 

uppmanats att aktivt säga nej utan deras tysta svar har beaktats, att alla data och all information 

avkodats och inte går att spåra till källan, samt att jag enbart använder materialet till denna studie.  
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4.Resultat 

4.1. Beskrivning av data.  

Jag har intervjuat sex personer varav fyra är elever. Eleverna är på olika utvecklingsnivåer språkligt 

sett, varav två flickor uppfattas som duktiga, en pojke som medelgod samt en flicka  uppfattas ha 

stora svårigheter med skriftspråket. Flickan som uppfattas ha stora svårigheter med skriftspråket 

har diagnosen dyslexi. Jag har också intervjuat en speciallärare som arbetar på skolan samt 

klassläraren till ovan nämnda elever. Jag benämner de två flickorna som uppfattas som språkligt 

duktiga för ”flicka 1” och ”flicka 2”, pojken kallar jag för ”pojken” och flickan som har diagnos 

dyslexi för ”flickan med dyslexi”. Jag har kategoriserat (Langemar, 2008) utifrån svaren i 

intervjuerna och redovisar pedagogers och elevers tankar utifrån varje tema. 

De tre teman som jag utgår från är: 

1. Avkodning, förståelse och motivation till läsning och skrivning som ett sammanflätat tema.  

2. Kommunikationen och samspelet mellan pedagoger, pedagogen och eleven samt mellan 

eleven och texten.   

3. Det utvidgade textbegreppet, vilket innebär att utgå från ett synsätt att kunskap kan erövras 

på fler sätt än genom de traditionellt skrivna texterna (Lundberg, 2010). 

4.2. Avkodning, förståelse och motivation. 

4.2.1. Bilden som redskap för att komma åt fantasin. 

Specialläraren 

Specialläraren menar att det är viktigt att man i undervisningen använder sig av många sinnen för 

att komma åt elevens ”inre tänkande” och på så sätt skapa ”inre bilder” av texters innehåll. Hon 

anser att skrivandet är en process där bilden och texten kan förstärka varandra. Ett exempel hon ger 

är att i undervisningen visa bilder och ställa frågor för att  ” försöka komma åt deras fantasi”. Hon 

ställer t.ex. frågor om det är varmt eller kallt på bilden och hur man kan veta det och om hur 

konstnären har gjort för att vi ska förstå hur det är. Specialläraren menar att på samma sätt som vid 

läsning kan eleverna behöva bildstöd även när de skriver. Specialläraren beskriver också hur hon 

själv arbetat med bild och skapande i bild som språkintegrerande ämne för att komma åt barnens 

inre tänkande och väcka fantasin hos dem. Hon berättar att hon har använt konstreproduktioner i 

sin undervisning. Dessa har hon använt som utgångspunkt för att väcka lusten hos eleverna att 

skriva. Hon beskriver att hon först samtalade om bilden med eleverna för att sedan låta dem gå ut 

på rast. Under tiden som eleverna var på rast förberedde hon en bilduppgift. Efter att barnen hade 

ritat så fick de skriva en berättelse till sin bild. 
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Klassläraren 

Klassläraren skiljer på skrivandet av faktatext och egen påhittad berättelse. Han menar att i den 

påhittade berättelsen har eleven redan skapat sig en inre bild och därför är det inte lika viktigt att 

rita en illustration till den sortens text. Han säger att möjligen så skulle illustrationen som eleven 

gör till sin egen text hjälpa läsaren, men att han inte tror att det är ett så viktigt moment för dem 

själva när de skriver egna berättelser. 

 

Eleverna 
Eleverna gör också skillnad på hur viktigt det är att illustrera texten till en berättelse och till en 

faktatext. Precis som vid läsningen tycker de generellt att det är viktigare att rita för att beskriva 

faktatexten än fantasiberättelsen . Att rita till fantasiberättelsen upplever de mer som en ”bonus” 

man kan göra om det ”blir tid över”.”Flicka 1” berättar att om hon illustrerar sin berättelse så gör 

hon det efter att hon skrivit klart. Hon säger att hon inte använder tankekartor när hon skriver 

berättelser utan då skriver hon bara på. Hon beskriver det mer som ett flöde i det hon skriver eller 

”det e ju inte som en text … utan mer som en film” Hon berättar att hon i arbetsprocessen i det fria 

skrivandet skriver, läser och ändrar i texten, fortsätter att skriva, läser, skriver och så får hon se hur 

berättelsen tar slut. ”Flicka 1” säger att hon nästan alltid vill rita som avslutning till sina berättelser 

eftersom det då blir roligare ”för den som läser … och för mig å rita den …”. ”Flicka 2” talar om 

att det inte är så viktigt att rita till sina egna berättelser, att det är något hon gör bara ibland. Pojken 

säger att han tycker om att rita en bild till sin berättelse medan flickan med dyslexi inte brukar vilja 

rita till sina berättelser. Hon säger att hon har hela historien i huvudet som en film. 

4.2.2. Bilden som språkligt stöd. 

Specialläraren 

Specialläraren menar att det är bra att använda illustrationer när texten är väldigt mager för att 

bilden kan förstärka texten. Om man låter eleven titta på bilden och helst också samtalar om bilden 

innan eleven läser så skapas en förförståelse för den text som ska läsas. Hon tycker det är viktigt att 

illustratören till texten gör bilderna så att texten via bilden får en djupare innebörd än vad enbart 

texten har. Hon tycker det är viktigt att bilderna har en konstnärlig kvalité om de ska användas som 

pedagogiska medel i skolan och att detta också är signifikant för en bra läsebok. Bilden kan även 

förstärka det rumsliga i texten och känslor när eleven skriver. Hon berättar att hon till exempel 

ibland låtit pojkar skriva utifrån ”sådana här jättetjejiga bokmärken att jobba kring och då kan det 

komma fram helt andra saker”. Vidare beskriver specialläraren att vad som är en bra bild kan 

uppfattas olika av olika individer. Samtidigt poängterar hon att oavsett tycke och smak så ska en 

bra bild förstärka texten, ge något mer än vad bara texten ger och att bilden ofta är otroligt bärande 

för förståelsen av texten för elever som har läs- och skrivsvårigheter.  



23 
 

Specialläraren anser att det är viktigt att man arbetar med bilder i den språkliga inlärningen genom 

hela grundskolan. Hon ger exempel på elever som hon stött på i år 7-9 som aldrig reflekterat över 

att bilderna i arbetsböckerna kan vara ett stöd eller ge en förklaring till texten. Dessa elever, 

upplever specialläraren, tycker att bilderna bara finns där för att smycka sidan . Som exempel 

berättar hon om en högstadieflicka som hade läs- och skrivsvårigheter som skulle läsa flera sidor i 

SO-boken. Flickan var alldeles förtvivlad och förstod inte hur det skulle gå till om inte 

specialläraren läste högt för henne. Specialläraren bad henne då att titta på bilderna i boken innan 

hon läste texten. Specialläraren tillägger: "eleven hade aldrig överhuvudtaget reflekterat över att 

bilderna skulle kunna ge henne någon slags insikt eller kunskap eller förstärka det hon redan 

kunde”. 

Klassläraren 

Klassläraren talar om illustrationens betydelse vid faktaläsning och att bilderna kan vara bra som 

stöd i läsandet när eleven ska genom faktakunskap framkalla en inre bild. Han menar att ofta är 

faktatexterna abstrakta och illustrationen kan verka som stöd när eleven ska ta in informationen och 

omforma den till sin egen kunskap. Han påpekar betydelsen av att ha en inre bild att ”hänga upp 

kunskapen” på för att bättre minnas. Detta är också viktigt när man som lärare pratar om ett 

abstrakt ämne för eleverna. Klassläraren ger som exempel i SO-undervisningen när de läser om 2:a 

världskriget att han använder sig av portträtt av betydelsefulla män som han hänger upp på 

världskartan. 
 
Eleverna 

Eleverna gör också en skillnad i betydelsen mellan att ha bilder som stöd till texten vid faktaläsning 

och skönlitterär läsning. Vid faktaläsning uppfattar samtliga elever illustrationen som ett stöd till 

texten. De beskriver att bilden har betydelse för förståelsen och är bra som bekräftelse på att man 

förstått det man läst. Flickan med dyslexi tycker dessutom att det är bra om någon berättar, läser 

upp faktatexten för att få en ytterligare förstärkning på textens innehåll så att hon kan försäkra sig 

om att hon inte missförstår det hon läser.Flickan med dyslexi förklarar att hon gärna om det är 

något som är viktigt att minnas lägger bilden åt sidan när hon fått en inre bild av textens budskap 

för att rita en egen bild och på så sätt få bilden att ”fastna i sitt minne”. 

4.2.3. Illustrationen – ett hinder för språkligt stöd. 

Specialläraren    

Specialläraren tar upp ett problem när det gäller bilder i böcker för högstadieelever att böckerna 

gärna ska se lite ”klatschiga” ut med mycket bilder samtidigt som texten är komprimerad. Hon 

anser att det ofta är ett stort glapp mellan text och bild. Detta gör i sin tur att lärarna inte förmår 

utnyttja bilden. Specialläraren ställer sig kritisk till undervisningsböcker där bilderna är diffusa och 

inte stämmer överens med innehållet. Hon tycker att det är ganska vanligt förekommande i 
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matematikböcker att bilderna inte illustrerar texten utan bara finns där ”för att lätta upp 

stämningen” vilket distraherar läsningen. Specialläraren menar också att ibland så stämmer inte 

bilderna överens med texten och att bilden i dessa fall snarare har en kontraproduktiv verkan på 

förståelsen av texten.  

Eleverna 

Både pojken och flickan med dyslexi menar att bilderna ibland vid skönlitterär läsning kan vara ett 

hinder när man vill fantisera själv. Flickan med diagnos dyslexi tycker det är särskilt jobbigt när 

bilderna beskriver karaktärsdrag som kanske inte överensstämmer med hur hon uppfattar texten 

och hon beskriver då hur hon kommer av sig och hon säger att ”… filmen som rullas fram i ens 

huvud när man läser försvinner.” 

4.2.4. Sambandet mellan motivation och självkänsla jämte skrivande, 

läsning och skapande i bild. 

Specialläraren 

Specialläraren anser att en viktig uppgift som pedagog är att väcka fantasin och stärka eleven i sin 

självkänsla och motivation. Det är vikigare att vara en god pedagog än en duktig skribent eller 

tecknare som lärare. Hon diskuterar generellt att det i skolan finns stora prestationskrav. Både när 

det gäller elever och pedagoger.  Dessa prestationskrav gäller i stor grad producerandet av bilder 

och texter samt att kunna läsa och förstå olika typer av texter. Hon tar sig själv här som exempel 

och berättar om hur hon först kände ett motstånd  att använda sig av ämnet bild för att hon själv 

tänkte att hon ”måste vara en hejare på att måla” men kom sedan på att hon kunde använda bilden 

som ett sätt att komma åt inre rum och då släppte den spärren.  

Klassläraren 

Klassläraren diskuterar att bilden kan ha stor betydelse för elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Han tror att det är viktigt att de får känna att de klarar av något som har anknytning till just läsandet 

och skrivandet och att till exempel flickan med diagnosen dyslexi på det sättet kan stärkas i sin 

självkänsla och bli mer motiverad att läsa och skriva. Klassläraren berättar att han medvetet valt att 

kalla arbetsboken i svenska för ”kladdskrivningsboken” just för att komma från att eleverna ska 

känna prestationskrav när de arbetar med sina texter innan de är klara vilket då enligt honom ska 

göra att de känner sig mer motiverade att skriva.  

Flickan med dyslexi 

Samtidigt som flickan gärna önskar filma istället för att skriva finns en motsättning i detta då hon 

inte vill avvika och göra på annorlunda sätt än övriga elever i klassen. 

Flickan känner även en stor frustration över att bokstäverna och hennes ritade bilder inte blir som 

”bilden inne i hennes huvud”. Hon känner också ett yttre krav på att skriva fast hon inte riktigt 
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känner att hon klarar av det.  Hon har även stora prestationskrav när hon ritar, vilket gör att hon kan 

känna det svårt att motivera sig att genomföra till exempel bilduppgifter. Flickan beskriver att det 

är en skillnad i motivationen att producera bilder beroende på om det är en skiss för hennes egen 

skull eller om det är något som hon ska visa upp. Samtidigt förklarar hon att hon i princip alltid har 

papper och penna tillhands när hon ska förklara någon idé. 

4.2.5. Illustrationen som motivation till att skriva och läsa. 

Eleverna 

Samtliga elever förutom flickan med dyslexi tycker att illustrationen till den egna berättelsen kan 

göra det motiverande att skriva. Pojken beskriver också att han tycker att det är lättare att förklara 

hur han menar,  hur till exempel personerna i hans berättelse ser ut om han får rita till berättelsen. 

”Flicka 1” kommenterar att ”det finns ju alltid en bild i huvudet och så vill man liksom visa den”. 

När det gäller läsning av en skönlitterär bok tycker ” flicka 2” framsidan på boken inspirerar och 

väcker motivation att läsa om bilden är tilltalande. Hon förtydligar: ”om det är en rolig bild på 

framsidan så kan man bli lite nyfiken.”. Pojken tycker om att läsa böcker med humor och då gillar 

han att det också finns illustrationer i böckerna. Han säger att om ”det är någon händelse så är det 

kul att det är ritat för då kan de ha roliga miner” vilket höjer motivationen att läsa. Pojken tycker 

om att läsa böcker där han känner igen illustratörens bilder. Eleverna beskriver på liknande sätt att 

de kan inspireras av att läsa böcker som filmatiserats. 

 

4.2.6. Inspiration till språkande i skapande verksamhet. 

Specialläraren 

Specialläraren beskriver när hon byggde så kallade ”tittskåp” med eleverna i årskurs tre i engelskan 

som ett exempel på skapande verksamhet som motiverade eleverna att börja prata engelska. Hon 

läste en saga för eleverna på engelska samt visade och pratade om bilderna i boken. Sedan fick 

eleverna bygga ”tittskåp” och så plockade de ord från sagan och satte in i tittskåpet. På så sätt 

byggde eleverna upp en berättelse utifrån den skapande verksamheten som de kunde återberätta. 

Detta är en metod anser specialläraren som även kan användas när elever har läs- och 

skrivsvårigheter för att få dem att känna sig motiverade och skapa förståelse kring text. 

Klassläraren 

I ett integrerat tema mellan SO, svenska och bild fick eleverna bygga så kallade ”lådrum” av ett 

lägenhetsrum i ett Europeiskt land. Det var tre lärare inblandade projektet; dels byggde de rum hos 

bildläraren, eleverna läste kart- och faktaläsningen hos parallellklassläraren och så skrev eleverna 

en resedagbok hos klassläraren. Klassläraren beskriver ytterligare en uppgift i SO som integrerades 

med ämnet bild (media) där eleverna fick i uppgift att göra ett nyhetsprogram som de fick filma 

med mobilen. Han och bildläraren hade diskuterat att eftersom eleverna på sin fritid spelar in på 
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mobilerna så kunde det vara ett inspirerande sätt att få igång eleverna att göra nyhetsreportage. 

Eleverna fick redovisa sitt nyhetsreportage genom att klassen fick kolla på filmerna genom 

mobilerna.  

Eleverna 

Eleverna beskriver projektet att bygga ”lådrum” i geografin som roligt. De berättar om att de fick 

en mer konkret känsla för landet som de undersökte.  Pojken la huvudvikten vid att det var roligt, 

det vill säga motivationen, medan ”flicka 1” betonade att hon fick en mer konkret känsla för hur det 

kan vara i ett land, det vill säga förståelsen när skapande i bild integrerades med faktaläsning . 

Flickan med dyslexi berättar med stor inlevelse om när de fick göra nyhetsreportage i SO-

undervisningen. Hon kommer vid ett flertal tillfällen under intervjun tillbaka till en idé hon har att 

hon hellre skulle vilja filma än att skriva i tillexempel ämnet svenska eller i SO-ämnena. 

Jag tänker ofta att jag vill göra en film istället …äh och då kan jag plocka fram dom bilderna 
som behövs och med hjälp av den rösten jag har inne i mitt huvud göra en film …liksom 
ähh…. för att skriva är väldigt begränsat … att måla upp dom här bilderna är enklare…  
 
 

 

4.3. Kommunikation och samspel.  
4.3.1. Stärkande lagarbete. 

Specialläraren 

Specialläraren menar att det inte är självklart att skapande i bild förstärker motivationen att läsa och 

skriva utan att det är beroende av pedagogernas arbetssätt. Specialläraren talar om vikten av ett 

samarbete mellan olika lärare där man kan dra nytta av varandras olika ämneskunskaper. Här 

ställer hon sig lite kritisk till att lärarna inte drar tillräckligt mycket nytta av varandras erfarenheter 

och kompetenser. 

 

Klassläraren 

Klassläraren delar speciallärarens åsikter om samarbete. Klassläraren berättar att han och 

parallellklassläraren ”byter ämnen” med varandra för att utnyttja sina kompetenser i varandras 

klasser. Han menar att det är lättare att hitta inspiration till att integrera bilden i det ämne som man 

har kompetens att undervisa i. Därför ger ett sådant samarbete intensivare ämnesintegrering med de 

praktiskestetiska ämnena bild och slöjd och även skapande i bild i klassrummet än om han hade 

undervisat i alla teoretiska ämnena själv i sin klass. Klassläraren fortsätter med att förklara mer 

ingående hur upplägget av ämnesintegreringen och skapandet i bild med de teoretiska ämnena ser 

ut. Tanken är att eleverna ska börja med en uppgift i klassrummet och gå vidare med det på bilden 

och slöjden. Klassläraren talar om att när de till exempel arbetar med vikingarna i SO så jobbar de 
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vidare i bilden skapande med vikingakonsten eller runorna. Han tycker att SO ämnena även 

inbjuder till att skapa i bild under de teoretiska lektionerna i klassrummet. Han säger att mycket av 

samarbetet mellan klasslärarna och bildlärarna går på rutin och traditioner medan han har ett mer 

intimt och föränderligt samarbete med parallellklassläraren. Klassläraren diskuterar att de 

samarbetar olika mycket i olika perioder men han menar att det är för att inte allt går att integreras 

utan att vissa moment är specifikt knutna till ett ämne som inte kan eller bör integreras. 

 

4.3.2. Kommunikation och självkänsla.  

Specialläraren 

Specialläraren anser att för elever som har läs- och skrivsvårigheter kan bildämnet vara ett 

betydelsefullt kommunikationsmedel. Hon stöter ibland på lärare som låter elever som inte når 

målen i ett moment upprepa en inlärningsprocess genom samma tillvägagångssätt att skriva och 

läsa om och om igen. Hon tar som exempel att skriva om samma prov vid upprepade tillfällen utan 

att ta hänsyn till elevens ständiga misslyckande. Hon tycker att det är viktigt att lärarna prövar 

andra alternativa vägar för att se om eleven förstått så att eleven inte fastnar utan kommer vidare i 

sin kunskapsprocess. Till exempel låta eleven rita en skiss, bild och förklara muntligt kontexten. 

 

Elever 

”Flickan med diagnosen dyslexi” talar om sina datavanor (det är hon som tar upp ämnet)Hon 

beskriver att hon på fritiden är inne på” you-tube”  där hon tittar på olika filmklipp och lyssnar på 

musik på ”Spotify”. 

Flickan: ”Alltså. Jag e inte så mycke facebooknörd ..jag tycker mer om att umgås i 
verkligheten” 
Jag: ”Okej ..mmm …” 
Flickan: ”Så tycker jag det inte är nåt vidare..det är så kortfattat där  
å jag gillar inte att skriva ju..det blir bara fel…” 
Jag: ”Kan det också vara så … det var en tanke jag fick när du berättar det här … att datorn.. 
alltså när vi träffas såhär … du ser ju mig …. å du ser mitt ansikte å va jag e på för humör  
å sådär…” 
Flickan: ”Jag ser ju vilka känslor du har. Ifall jag skriver på facebook  ”åh fuck” 
så vet jag ju inte hur min kompis på andra sidan datorn reagerar…” 
Jag: ”Å det kanske också är en sådan sak som gör att du gillar film ... man får liksom hela 
känslopaketet serverat.” 
Flickan: ”Mmmm …precis.” 

 
4.3.3. Bilderna, struktur och organisation i klassrummet. 

Specialläraren 

Specialläraren betonar vikten av att ha ett välordnat och välkomnande klassrum samt att det ska 

vara estetiskt tilltalande när bilder sätts upp på väggarna. Detta är viktigt för att skapa ett 
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inbjudande och motiverande klimat  till läsande och skrivande. Hon betonar att detta har särskild 

betydelse för de elever som har en läs- och skrivproblematik. 

Klassläraren 

Klassläraren anser det inte lika viktigt med en välordnad yttre struktur i klassrummet utan betonar 

istället vikten av ett kreativt och stimulerande rum där målet är att eleven ska känna sig delaktig i 

processen. Han anser att det är mer pågående arbeten och arbetsprocesser som hänger på väggarna i 

klassrummet än färdiga produkter. Men detta är inte något som han reflekterat över särskilt mycket. 

Klassläraren resonerar kring kommunikationen mellan honom och eleverna i klassrummet och hur 

han med hjälp av bilden strukturerar elevernas arbetsmaterial. Han förklarar att han sätter dit en 

liten bild som skiljer kopierat material åt så att eleverna ska hitta rätt papper till rätt tema. 

Eleverna 

Pojken och ”flicka 1” tycker inte det som hängs på väggarna behöver se fint ut, utan att det 

viktigaste är att text och bild hör ihop medan "flicka 2" och flickan med dyslexi tycker det är 

viktigt att det som sitter på väggarna sätts upp ordentligt och dekorativt. 

 

4.3.4. Informationen på tavlan från lärare till eleverna. 

Specialläraren 

Specialläraren har upplevt lärare som skriver hela tavlan full och är väldigt ostrukturerade. Hon 

tycker sig se en tendens att dessa lärare själva har en läs- och skrivproblematik och det medför i sin 

tur att de har stora svårigheter med att hantera eleverna med läs- och skrivsvårigheter. 

Specialläraren tycker det är betydelsefullt för elevernas inlärning generellt och för elever med 

dyslexi specifikt att läraren tänker genom hur informationen förmedlas på tavlan. 

Klassläraren 

Klassläraren menar att han skiljer på genomgångar och instruktioner i kommunikationen på tavlan 

och att han ritar mer vid genomgångar. Han förklarar samtidigt att han även brukar rita på tavlan 

när han förklarar en instruktion. Anledningen till att han ritar på tavlan är för att han är medveten 

om att ”man kan inte BARA lyssna på någon särskilt länge utan någonting måste till”. 

Eleverna 

"Flicka 1" och "flicka 2"är positiva till när klassläraren skriver och ritar på tavlan. Men det ritade 

uppskattar de mer för att det är stimulerande än nödvändigt.  

För pojken är det mer viktigt att klassläraren både skriver och ritar på tavlan. Pojken tycker att han 

minns bäst när läraren ger en instruktion som han samtidigt ritar på tavlan och dessutom berättar. 

Pojken påpekar också att han tycker det är bra om läraren låter informationen vara kvar på tavlan 

lite längre så att han kan kolla igen för då tycker han att han minns bättre.  
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Flickan med dyslexi lämnar en lång redogörelse för vad hon uppfattar som konstruktivt för henne. 

Hon tycker precis som pojken att det är viktigt att läraren både skriver, ritar och berättar 

informationen. Hon tycker det är extra angeläget att informationen som läraren ritar på tavlan är 

tydlig eftersom enbart skriven text är svårtolkad för henne. Flickan ritar och beskriver för mig hur 

klassläraren går tillväga när han ger information på tavlan. Hon säger att hon minns bäst en 

instruktion om den är ganska kortfattad med en tydlig bild som illustration. 

4.4. Det utvidgade textbegreppet. 
4.4.1. Det goda lärandet. 

Specialläraren 

Specialläraren ser det som en viktig uppgift för pedagogerna att använda olika strategier för att 

försöka komma åt yttre förväntningar och trycket som förväntningarna på olika sätt skapar. Hon 

talar om att hon arbetat ganska mycket med elever om att släppa den spärren och komma förbi att 

skrivandet eller skapandet i bild ska bli något märkvärdigt på en gång. Specialläraren beskriver en 

metod som hon kallar för ”sprinterskrivning”.  I denna metod arbetar hon i grupp med  några 

elever.  Hon väljer ut bilder utifrån ett tema, till exempel: kung, prinsessa, drottning, drake, skatter, 

prins som hon sätter upp på tavlan. Sedan börjar hon berätta och så pekar hon på nästa som får 

fortsätta att berätta. Specialläraren anser att det är en viktig del i själva skrivandet att öva sig både 

muntligt och skriftligt i flödet, att berätta, och inte hämmas i berättandets konst. 

  
Jag kan tycka ibland i skolan att när man ska skriva berättelser i skolan ska man ta pennan 
och NU ska det bli som Selma Lagerlöf liksom! Och på samma sätt är det med elevernas 
skapande i ämnet bild. 

Det är viktigt att man som pedagog är medveten om att det inte går att "bara sätta ett papper i 

handen på eleven och säga att eleverna ska skriva något spännande" enligt specialläraren.  

Ämnet bild kan främja språkutvecklingen om det görs målmedvetet och metodiskt. Det är viktigt 

att man som pedagog är strukturerad och varligt ”leder” eleverna in i skrivandets värld och där låter 

dem bekanta sig med både berättandets och skriftspråkets konst.  

Specialläraren resonerar kring att det är essentiellt att vara medveten om sin egen metakognition 

och att man som lärare visar med sig själv som exempel. Hon anser att denna medvetenhet hjälper 

eleverna att hitta sitt eget sätt att lära sig. Hon menar att en av hemligheterna med att lyckas bra 

som lärare är att tänka till själv på sin egen roll och se vad ens eget handlande får för konsekvenser.  

Klassläraren 

Klassläraren berättar att han inte brukar tänka så mycket på inlärningsstrategier utan går mer på 

”fingertoppskänsla” vad som fungerar och inte. Han säger att han tycker det är roligt med språk och 

att han tycker om att teckna vilket underlättar integreringen av ämnet bild. Han beskriver också att 

han tycker om att fundera på hur han ska kunna väcka varje elevs nyfikenhet. 
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4.4.2. Att reflektera och strukturera tankarna. 

Specialläraren 

Att göra olika typer av minneskartor är ett sätt att skapa inre bilder enligt specialläraren. Hon talar 

om att systematiskt lära eleverna att använda sig av olika sorters minneskartor så att eleven hittar 

en modell som passar just honom eller henne. Specialläraren menar att de elever som har haft lärare 

som metodiskt och konsekvent lärt ut olika metoder att arbeta med minneskartor ofta är mer 

medvetna om sin egen skrivprocess. Hon tror att man ska försöka få eleverna att se  ”… att lärandet 

sker inne i huvet på dom, inte på pappret på nåt sätt”. Hon anser att skolan   
 … vädjar för lite till elevernas fantasi och kreativa förmåga. … Det spelar ingen roll 

 vad jag säger till dig om du inte tar in det och kan bearbeta det. Det är där det sker en 

 process och, och att göra eleverna medvetna om det här. 

 

Klassläraren 

Klassläraren berättar om hur de arbetar med ”Kladdskrivningsboken” vad gäller olika sätt att skapa 

minnesbilder och struktur i sitt skrivande. Han beskriver olika sorters tankekartor. Klassläraren 

berättar om sina idéer med bild- tankekartor som ett minnesstöd för muntligt arbete. Han började 

arbeta med denna typ av minneskarta eftersom han hade en önskan att eleverna mer avspänt skulle 

kunna prata i engelskan med hjälp av stödbilder istället för stödord. Han upptäckte då att flickan 

med diagnos dyslexi hade ett stort stöd i denna typ av minneskarta och klassläraren har försökt 

uppmuntra henne att använda sig av denna modell även vid andra tillfällen.  

Klassläraren beskriver tankekartor och idén med dem som ett sätt att få struktur på en text innan 

man börjar skriva. Han berättar om hur han och parallellklassläraren använder bilden som språkligt 

stöd för eleverna i SO- och NO-undervisningen. Han anser att eleverna generellt har ett större 

behov av att rita i NO-undervisningen vid läsande och skrivande som stöd till abstrakta texter. Han 

påpekar dock att de elever som har läs- och skrivsvårigheter kan vara i behov av att rita 

förklaringar även i SO-undervisningen. 

Eleverna 

Samtliga elever utom flickan med dyslexi visar mig sina ”kladdskrivningsböcker” och de olika 

modellerna för minneskartor.  

”Flicka 1” berättar att hon gärna gör tankekartor till faktatexter. Hon visar också att hon sätter 

siffror i bubblorna för att veta i vilken ordning hon ska skriva om de olika sakerna som hon bockar 

av allt eftersom hon renskrivit. ”Flicka 1” säger också att hon av sig själv ibland gör tankekartor 

om hon har mycket som hon måste minnas. ”Flicka 2” beskriver också de olika minneskartorna de 

tränat på, men säger samtidigt att hon gör tankekartor bara om hon har i uppgift av sin lärare att 

göra det. Hon föredrar tankekarta med bilder för att ”då kommer man ihåg så fort man ser 

bilden…” . Pojken säger att han inte brukar använda någon typ av minneskartor om inte läraren 
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säger att han ska göra det. Pojken föredrar att skriva tankekartor framför att rita dem, men helst 

föredrar att bara skriva "stolpord" (stödord).  Anledningen till att han tycker mer om att skriva 

stödord är att han tycker det går fortare att skriva.  

Flickan med dyslexi förklarar för mig hon stör sig på att eleverna brukar få skriva tankekartor 

eftersom hon ”ser ingenting” när hon skriver ett ord. Hon tycker att hon bara ser bubblan. Därför 

vill hon hellre rita i bubblorna vilket hon får göra men inte alltid vill eftersom de andra eleverna 

inte gör det. Hon berättar att hon memorerar i huvudet istället för att rita tankekartor.  Hon vill 

gärna att någon som är insatt i ämnet berättar för henne så att hon kan få lite förförståelse. Hon tar 

fram papper och penna och säger att hon kan visa mig hur hon gör och så börjar hon berätta 

samtidigt som hon ritar.  

Eleverna beskriver att de i SO-ämnena oftare skriver olika typer av skriftliga minneskartor än ritar 

vilket samtliga, utom flickan med dyslexi, tycker ger ett tillräckligt stöd för minnet. Hon föredrar 

istället att arbeta på samma sätt som de gör i NO-undervisningen med bilder.  De övriga eleverna 

tycker att skriftliga minneskartor ger ett tillräckligt stöd i SO-undervisningen eftersom det ofta 

handlar om företeelser som de redan känner till och då räcker det med ord.  

Samtliga elever uppskattar att de får rita bilder i NO som stöd för att minnas. Pojken beskriver det 

som ”jag får mer kunskap om jag ritar till …å om jag framförallt kollar på bilderna… för man ser". 

Flickan med dyslexi förklarar också att hon tycker det är bra att på NO- lektionerna få rita för att 

förtydliga och befästa kunskaperna. Hon säger att hon memorerar hela bilden i huvudet som ett 

fotografi. Hon pratar vidare om NO-ämnet. Detta är första skolämnet som flickan spontant säger att 

hon tycker om. Hon berättar om hur hennes pappa inspirerade henne när hon var liten genom att 

rita roliga bilder om kroppen.  

 

4.4.3.  ”Storyline”, en pedagogisk metod för reflektion och motivation 

i språkinlärningen. 

Klassläraren 

Klassläraren berättar om en metod som han använder ibland som kallas för "Storyline". Han har 

bland annat inspirerats av denna metod i sin undervisning i svenska och i SO. Han berättar att han 

egentligen redan innan han kände till metoden arbetade på detta sätt. Vetskapen om att det även 

fanns en utarbetad metod gav honom bekräftelse och tillfredställelse i att arbeta utifrån denna 

metod. Klassläraren beskriver att man i "Storyline" utgår från en värld och att varje elev är en 

karaktär i denna värld. Han menar att i denna metod väcks frågor hos eleverna som de själva får 

undersöka. Detta anser han är ett sätt att väcka lusten att lära hos dem. Han tycker även att det är 

bra för minnet att arbeta på detta sätt för det ger krokar ”att hänga upp kunskapen på”: 
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Inte bara ett minne, utan en erfarenhet ... om du förstår vad jag menar? 
Istället för att jag ska prata om nån ..man ...den här man … vem är det?  
Så blir barnet den här personen istället … Lever sig in i förhoppningsvis … då blir det 
förhoppningsvis mer …..än att bara minnas…. 

Eleverna 

Både ” flicka 2” och pojken beskriver med inlevelse temaarbetet i svenska som handlade om 

rymden som var ett temaarbete i ämnet svenska där klassläraren undervisade enligt metoden 

Storyline.  Pojken visade roat sina skisser på karaktärerna (deltagarna i hans grupp). 

 
 

4.5. Analys och sammanfattning av resultatet. 
 
I min analys av resultatet har jag kommit fram till att både pedagogerna och eleverna generellt 

anser att skapande i bild och illustrationen till text har betydelse för motivationen och förståelsen 

av läsning och skrivning. 

4.5.1. Det goda lärandet. 

I intervjun med specialläraren framkom att hon reflekterat mycket över metoder, arbetsmaterial 

samt på sin egen lärarroll. Klassläraren hade inte begrundat detta lika mycket samtidigt som det 

kom fram att han omedvetet funderat kring elevernas lärande. Pedagogerna pekar på betydelsen av 

att som lärare vara medveten om sin egen metakognition, det vill säga att man vet hur man gör när 

man lär sig själv.  

Specialläraren beskriver ”den skickliga pedagogen” som strukturerad och med ordning och reda. 

Det är betydelsefullt med ett välordnat och välkomnande klassrum samt att information på tavlan är 

välstrukturerad och genomtänkt. Detta anser hon vara den viktigaste komponenten för en lyckad 

läs- och skrivundervisning eftersom det skapar de organisatoriska förutsättningarna att se, bemöta 

och undervisa varje elev som individ i klassrummet. I mitt resultat gav flickan med dyslexi särskilt 

uttryck för behovet av tydlig och genomtänkt struktur.  

Av resultatet framgår att de intervjuade upplevde det som viktigt att arbetsprocesserna som pågår i 

klassrummet blir märkbara och tydliga. Detta är betydelsefullt för att kunna synliggöra och skapa 

förståelse för abstrakta sammanhang och till att öka motivation i läsning och i skrivning. Detta 

uttryckte klassläraren som det väsentligaste för en lyckad undervisning. Något som även en av de 

duktiga eleverna upplevde som viktigt.  

Både specialläraren och klassläraren anser att det inte är självklart att skapande i bild förstärker 

motivationen att läsa och skriva. Därför har det stor betydelse att olika lärare samarbetar med 

varandra och drar nytta av varandras ämneskunskaper.  Pedagogerna är av uppfattningen att det är 

viktigt att stärka eleverna i deras självkänsla och att använda olika strategier för att försöka komma 

åt trycket som prestationskraven skapar på olika sätt.  Resultatet visar att flickan med dyslexi 

skiljer sig från övriga elever genom att ha stora prestationskrav samtidigt som hon uppvisar en 
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tydlig frustration över att behöva särskilja sig från sina klasskamrater i behovet av alternativa 

undervisningsmetoder och att inte kunna prestera i skrift och läsning på sin intellektuella nivå. 

4.5.2. Inre bilder som skapar motivation och förståelse. 

Pedagogerna tycker det är betydelsefullt att använda sig av många sinnen för att komma åt 

elevernas ”inre tänkande” och att väcka lusten att söka kunskap. I intervjuerna framkom att 

pedagogerna anser det viktigt att skapa frågor hos eleverna.. Att visa bilder och "Storyline" nämns i 

resultatet som pedagogiska metoder som gör att eleverna känner sig motiverade att lära. Även 

eleverna beskriver det som positiva  upplevelser när de har arbetat i svenska utifrån  metoden 

"Storyline".  

Pedagogerna diskuterar ingående vikten av att reflektera och strukturera tankarna vid faktaläsning 

och skrivning. Detta är något som dessutom eleverna återspeglar som viktigt. Pedagogerna anser att 

det är bra att systematiskt lära eleverna att använda sig av olika sorters minneskartor så att eleven 

hittar en modell som passar just henne eller honom. I intervjuerna med eleverna framkommer att 

även eleverna uppfattar det som positivt att arbeta med olika minneskartor, förutom flickan med 

dyslexi som skiljer sig i sin uppfattning från övriga elever. Flickan med dyslexi föredrar att lyssna 

på pedagogen när läraren läser/ berättar om något för att sedan skissa ner "sin egen bild" av det hon 

hört på ett papper för att befästa och konkretisera den nyförvärvade kunskapen. 

Samtliga elever uppskattar att de får rita bilder i NO - undervisningen som stöd för att minnas och 

konkretisera texten.  

4.5.3. Skapande i bild som motiverar och genererar förståelse i 

läsning och i skrivning. 

Att tillverka ”tittskåp” uttryckte samtliga intervjuade som inspirerande till att skriva och till det 

muntliga berättandet. Flickan med dyslexi beskriver att filma med sin mobil som motiverande och 

uttrycker en önskan att få göra detta mer istället för att skriva vid till exempel SO-redovisningar. 

4.5.4. Illustration som motivation till läsande och skrivande. 

Av resultatet framgår att en rolig och färgglad illustration på framsidan av boken kan väcka ett 

intresse och nyfikenhet att läsa en bok eller att inspirera till att skriva en berättelse. Eleverna ger 

uttryck för att gärna läsa böcker där man känner igen illustratörens bilder eftersom man då vet 

ungefär i vilken genre boken är och om man kommer att gilla den. På liknande sätt beskriver de att 

de upplever filmatiserade böcker. Eleverna uttrycker att genom illustrationen till sin berättelse är 

det lättare att förklara hur personerna ser ut.  

4.5.5. Illustrationen som stöd i skrivande och konkretisering av text.  

Av resultatet framkommer att bilden inte har en lika central betydelse i en påhittad berättelse som i 

en faktatext eftersom man redan skapat sig inre bilder till sin egen berättelse.  
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Flickan med dyslexi uttryckte tydligt att hon inte ville rita till sina berättelser medan de övriga 

eleverna uppfattade det som "en morot" till skrivandet att få avsluta med en illustration till sin 

berättelse. Flickan med dyslexi förklarade att hon kände olust för att rita till sina berättelser 

eftersom hon inte tyckte att illustrationerna överensstämde med ”hennes bilder i huvudet”. 

Samtliga intervjuade ansåg att bilden var viktig i SO- och NO-undervisningen för att konkretisera 

abstrakta sammanhang. Pedagogerna menar att bilderna kan vara bra att ha som stöd i läsandet när 

eleven genom faktakunskapen ska framkalla sig en inre bild. Eleverna upplever bekräftelse i 

illustrationen om att de har uppfattat texten ”rätt”. Specialläraren framhåller även vikten av att 

samtala om bilden innan texten läses för att ta reda på elevernas förkunskaper och att skapa 

förförståelse för texten, något som även flickan med dyslexi tycker är bra. Specialläraren menar att 

bilden kan vara ett stöd även till skönlitterär text för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Resultatet visar på betydelsen av att ”hänga upp kunskapen” på en bild för att bättre minnas det 

man pratar eller läser om i orienteringsämnena SO och NO. Resultatet visar också på att flickan 

med dyslexi har behov av detta på ett genomgripande sätt i samtliga teoretiska ämnen vilket de 

andra eleverna inte har.  

4.5.6. Skapande i bild och illustration som hinder till motivation och 

konkretisering av läsning och i skrivning. 

Både specialläraren och flickan med dyslexi menar att bilder som inte stämmer överens med texten 

har en kontraproduktiv inverkan på läsningen. Flickan berättar att när det har hänt så har hon helt 

kommit av sig och hon beskriver det som att ”filmen som rullas fram” i hennes huvud försvinner. 

Specialläraren tar också upp dilemmat med att många undervisningsböcker på högstadiet har 

otydliga bilder som inte överensstämmer med texten som oftast är komprimerad. Detta gör att 

pedagogerna inte kan använda sig av bilderna som stöd till texterna.  
Pedagogerna och flickan med dyslexi anser att både yttre och inre prestationskrav kan göra att man 

som elev inte förmår genomföra uppgifter oavsett om man är duktig i ämnet eller inte. Av resultatet 

framgår att detta är speciellt känsligt för flickan med dyslexi i jämförelse med övrigt intervjuade 

eleverna. Pedagogerna understryker vikten av att hitta något som hon känner att hon klarar av, som 

till exempel att arbeta med skapande i bild, i anknytning till ämnet. Detta har betydelse för att 

stärka hennes självkänsla samt att konkretisera abstrakt text.  

4.5.7. Jämförelse av upplevelser av bilden som språkutvecklande 

redskap mellan flickan med dyslexi och övriga elever 

Framförallt uttryckte flickan med dyslexi, till skillnad från övriga elever, behovet av att få uttrycka 

sig med andra medel än att skriva. Hon beskrev att hon uppskattade när de fått filma med 

mobilerna istället för att skriva och att hon kände att hon genom detta medium kunde prestera mer 

utifrån sin intellektuella kapacitet än när hon skrev. Flickan med dyslexi skilde sig också från 
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övriga elever i att hon tyckte bilden hade en mer bärande och central plats i samspelet med texten 

både när det gällde att läsa och att skriva. Hon tyckte att det var viktigt med bildstöd både när hon 

skulle förstå och producera text i SO- och NO-undervisningen samt vid instruktioner. De övriga 

eleverna ansåg också att illustrationen var viktigt som konkretiserande stöd till faktatext, men de 

skilde på behovet av bildstöd i SO- och NO-undervisningen. I SO- ämnet upplevde dessa elever 

behov av konkretiserande bildstöd vid förståelsen, det vill säga läsning av faktatext, medan de vid 

producerande, det vill säga skrivande så räckte det med olika typer av minneskartor. I NO- ämnet 

tyckte de däremot att de hade behov på liknande sätt som flickan med dyslexi både när de läste och 

skrev eftersom de upplevde detta ämne som mer abstrakta än SO- ämnet. 

Eleverna upplevde inte att de behövde stödet av illustration till text vid skönlitterär läsning. Då var 

de av uppfattningen att illustrationen på framsidan av en bok kunde göra det mer motiverande att 

läsa. Flickan med dyslexi gav uttryck för att hon tyckte illustrationer i skönlitterära böcker 

hämmade läsningen, däremot upplevde hon stöd i filmatiseringar av böcker för att sedan läsa dem. 
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5. Diskussion 
5.1. Metoddiskussion. 
 
5.1.1. Reflektion över metodval. 

Det tematiska metodvalet har i denna studie varit fruktbart för mina syften och frågeställningar. 

Förfaringssättet har varit att genom transkribering och analys systematiskt arbeta från delar till 

helhet samt att jag gått fram och tillbaka mellan de olika stegen för att successivt få fram ett 

genomarbetat material som ligger till grund för min resultatdiskussion (Bryman, 2001; Langemar, 

2008). De olika delarna i mitt arbete har på så sätt kunnat växa fram ungefär samtidigt, vilket 

ytterligare ökat min förståelse för det undersökta och hur detta med hjälp av tidigare forskning kan 

förklaras (Langemar, 2008).  

Det framkommer tydligt att resultaten i studien endast kan visa de deltagande intervjuades 

uppfattningar. Bryman (2001) konstaterar också, att även om en studie inte har för avsikt att göra 

några större generaliseringar, kan den ändå ha en användning för den som tar del av resultaten. Det 

verkar rimligt att tro att det som kommit fram i denna studie även kan förmodas gälla andra elever, 

även om resultaten inte gör anspråk på att gälla alla andra elever.  

De sex intervjuerna jag genomförde spelade jag in och transkriberade vilket gjorde att jag fick ett 

omfångsrikt material att bearbeta. Bryman (2001) skriver att detta är en tidsödande process vilket 

jag under arbetets gång upplevde. Med tanke på den begränsade tid vi har haft till förfogande hade 

det varit önskvärt om mer tid hade kunnat beredas för denna studie. Om tidsutrymmet hade funnits 

hade fler intervjuer kunnat genomföras vilket ytterligare hade kunnat stärka reliabiliteten av de 

slutsatser jag drar. Även observation av de intervjuade deltagarna i undervisningssituation skulle 

ytterligare kunnat ha stärkt tillförlitligheten i mitt arbete. 

5.1.2. Reflektion över forskningsprocessen. 

En svårighet jag upplevt med att göra kvalitativa intervjuer med elever i skolmiljö har varit att 

säkerställa att intervjun genomfördes i en lugn och ostörd miljö. Eleverna hade lätt att tappa 

koncentrationen vid yttre störningar och kom då av sig i berättandet och i sina tankegångar. Därför 

lät jag intervjuerna ta längre tid än planerat vilket gjorde att materialbearbetningen blev mycket 

tidskrävande.  

Å andra sidan gjorde det empiristyrda arbetets volym och den tidsödande faktorn att tolkningarna 

och strukturerna trädde fram ur materialet allt eftersom. Utifrån resultatet har jag fortlöpande sökt i 

litteraturen och på detta sätt utvecklat teorier genom att relatera mina teman till varandra så att de 

skapar en sammanhängande helhet (Langemar, 2008). På så vis har jag i diskussionen kunnat 
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analysera och problematisera de begrepp och teorier som jag kommit fram till genom insamlade 

data och utifrån detta dra mina slutsatser. 

Kanske hade det varit mer givande att följa upp de intervjuade vid ett senare tillfälle för att 

fördjupa resonemangen. På så vis hade jag kunnat inhämta ytterligare datamaterial för en eventuellt 

djupare analys av mina syften och frågeställningar, förutsatt att de intervjuades intresse funnits 

även vid dessa tillfällen. Det hade även varit stärkande för trovärdigheten i min jämförelse i 

analysen av resultaten om jag intervjuat fler deltagare med diagnosen dyslexi för att kunna jämföra 

deras uppfattningar. Detta var dock på grund av tidskäl inte möjligt att genomföra. Jag anser trots 

allt med bakgrund av studiens omfång och syfte ha tillräckligt material för att kunna uttala mig om 

de intervjuades uppfattningar på det sätt som jag har gjort. Däremot kan en uppföljning av 

resultatet vara ett område för eventuella kommande undersökningar. 

5.2. Resultatdiskussion. 

Två pedagoger har intervjuats, en klasslärare och en specialpedagog samt fyra elever, varav en har 

dyslexi. Målet var att undersöka vad pedagogerna och eleverna anser om betydelsen av skapande i 

bild och illustrationen som stöd till text i läs- och skrivundervisningen, och om det är skillnad i 

elevernas uppfattningar beroende på deras läs- och skrivförmåga. Pedagogerna anser skapande i 

bild har stor betydelse i undervisningen och att det kan vara ett komplement till läs- och 

skrivundervisningen för att motivera och väcka fantasin hos eleverna. De anser även att 

illustrationen till text kan verka som ett konkretiserande stöd till text för eleverna, särskilt för 

eleven som har dyslexi. 

Eleverna upplever generellt skapande i bild som i första hand ett stöd till att finna motivation till att 

läsa och skriva. Illustrationen tycker eleverna är en konkretiserande hjälp framförallt i NO-

undervisningen.  

5.2.1. Lärarskicklighet. 

Att som lärare vara medveten om sin egen metakognition beskriver både forskning (Frost, 2009; 

Westlund, 2008; Lundberg, 2010; Pinell, 2002) och den intervjuade specialläraren som ”navet” i 

hur väl undervisningen av eleverna faller ut.  

Pedagogerna som jag intervjuat anser att det inte är självklart att skapande i bild förstärker 

motivationen att läsa och skriva utan att det beror på vilket sätt läraren använder bilden i sin 

undervisning som är avgörande. De menar också att det har stor betydelse att olika lärare 

samarbetar med varandra och drar nytta av varandras ämneskunskaper. På vilket sätt kan man som 

pedagoger dra nytta av varandra för att utveckla eleverna språkligt? Ett sätt att utveckla sitt 

pedagogiska hanverk kan vara som Snow, Burns & Griffin (1998) samt Myrberg & Lange (2006) 

beskriver genom att mer erfarna lärare handleder mindre erfarna.. Ett annat sätt kan vara att 
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pedagogerna tillsammans träffas och samtalar om strategier samt att de observerar varandra i 

undervisningen (Keene, 2002; Pinnell, 2002). 

5.2.2. Bildens betydelse för information på tavlan ur elevernas 

perspektiv.  

Dunston (2002) diskuterar hur viktigt det är på vilket sätt instruktionerna ges och att de ges på ett 

tydligt sätt. Samtliga fyra elever jag intervjuade har åsikter om hur informationen på tavlan ska 

skrivas för att bli meningsfull. De tycker alla att det är bra att klassläraren både skriver och ritar på 

tavlan när han ger instruktioner. En av eleverna uttrycker dessutom att det är bra om läraren låter 

informationen stå kvar på tavlan lite längre så att eleven kan kolla igen eftersom det underlättar att 

komma ihåg  instruktionen.  

Elever med dyslexi 

Dahlin (2009) menar att det är viktigt att det skapas utrymme för eleverna så att de kan göra sina 

mentala bilder och därmed ha möjlighet att hålla tankarna tillgängliga under längre tid. Frågan blir 

på vilket sätt detta utrymme kan skapas så att eleverna får möjlighet att göra dessa inre bilder? 

Flickan med dyslexi har en klar uppfattning hur hon tar emot skriftlig information på tavlan bäst 

och anser att det är viktigt att läraren både skriver, ritar och berättar om informationen. Hon 

understryker dessutom det som extra viktigt att informationen som läraren ritar på tavlan är tydlig 

för annars kan hon lätt missförstå och budskapet bli svårtolkat. Hennes tankar om hur hon bäst 

förstår och memorerar är intressant att jämföra med till exempel det Romeo (2002) hävdar 

angående elever som har diagnosen dyslexi. Romeo (2002) menar nämligen att genom att låta 

eleven använda sig av olika sinnen i samband med sammanfattning av det lästa kan eleven genom 

associationer befästa innehållet. 

Även specialläraren diskuterar vikten av att läraren ger instruktioner på ett tydligt sätt på tavlan. 

Hon tycker att det är ganska vanligt förekommande att lärare är ostrukturerade och skriver och ritar 

för mycket ovidkommande information på tavlan vilket gör det omöjligt för elever med läs- och 

skrivsvårigheter att kunna tyda informationen. En möjlig väg att få dessa lärare att bli mer 

medvetna om sin struktur och vikten av att använda sig av bild som ett konstruktivt stöd till 

instruktionerna på tavlan kan vara att få kontinuerlig handledning av specialläraren. En 

organisatorisk fråga följer om möjlighet finns att avsätta utrymme inom ramen för deras arbetstid 

till detta? 

5.2.3. Möjligheter att stärka motivation och förståelse i läsning och 

skrivning genom skapande i bild.  

Motivationen har en stark koppling till självkänslan och detta samband har stor betydelse för hur 

väl eleven lyckas i sin språkutveckling (Myrberg & Lange, 2006). Pedagogerna jag intervjuat är av 

uppfattningen att det är viktigt att stärka eleverna i deras självkänsla och att använda olika 
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strategier för att försöka komma åt trycket som prestationskraven på olika sätt skapar. De anser 

också att det är viktigt att "avdramatisera" producerandet i skrift och i bild och få in dessa 

färdighetsträningar på ett vardagligt sätt i undervisningen.  

Hur kan man metodiskt planera undervisningen så att eleverna kan lära med flera sinnen för att 

komma åt sitt "inre tänkande" genom skapande i bild?  

Liberg (2006) och Frost (2009) beskriver hur fantasi och skapande i bild är betydelsefullt för att 

stärka elevers språkliga medvetenhet. Även pedagogerna jag intervjuade anser det viktigt att 

använda sig av många sinnen för att komma åt elevernas ”inre tänkande” och att väcka lusten att 

söka kunskap. En erfarenhet som samtliga intervjuade har av skapande uppgift som är knuten till 

språkutvecklande undervisning är att tillverka så kallade ”tittskåp”. Pedagogerna beskriver att de 

får igång en dialog kring dessa ”tittskåp” som gör att eleverna lättare blir motiverade att skriva. En 

elev beskriver att hon fick en djupare och mer konkret förståelse för ämnet hennes ”tittskåp” 

handlade om genom att skapa i bild och samtidigt läsa faktatexter om ämnet.  

Specialläraren beskriver också hur hon har arbetat med illustration och skapande i bild för att 

komma åt elevernas fantasi genom att ha som utgångspunkt samtal om konstreproduktioner. 

Utifrån dessa samtal har sedan eleverna inspirerats att göra bilduppgifter för att efter det skriva 

berättelser. Keene & Zimmermann (2003) anser att det är viktigt att metodiskt planera 

undervisningen så att eleverna lär sig att skapa inre bilder av läsningen för att få dem motiverade 

att läsa samt att de får en djupare förståelse av läsningen. I detta arbete hävdar författarna att det är 

bra om eleverna får uttrycka upplevelsen av läsningen med olika medel som genom att till exempel 

måla, skriva, berätta eller dramatisera. Klassläraren beskriver metoden ”Storyline” som en 

pedagogisk metod att få eleverna att reflektera utifrån sina egna frågor och en metod att skapa inre 

bilder. Även eleverna beskriver när de arbetat utifrån denna metod med stor inlevelse. 

Elever med dyslexi 

Föhrer & Magnusson (2010) beskriver att det framkom i deras undersökning hur vikigt det är att 

upptäcka språket med flera sinnen och att detta tenderar att vara generellt för individer med dyslexi. 

Även Snowling (2006) understryker sambandet mellan talat språk och att utvecklas i läsning och 

skrivning och vikten av att detta undervisas i ett förståeligt sammanhang för dessa elever. Kan ett 

sätt att upptäcka språket för elever med dyslexi vara att, om eleven är duktig på att rita, skapa i bild 

och på så sätt stärka eleven i sin självkänsla att kunna? Resultatet i projektet språkrum inom 

Myndigheten för skolutveckling (2003) visade på att barn som har språkliga svårigheter upptäckte 

andra sidor hos sig själva där de var duktiga vilket var stärkande för självkänslan och motivationen. 

Detta medförde att de tydligare kunde redogöra för sina egna lärprocesser och på så sätt befästa hur 

de bäst gick tillväga för att lära sig (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Detta är något som 

även de intervjuade pedagogerna anser att skapande i bild kan göra för att stärka självkänslan hos 

eleven med dyslexi. 
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Samtidigt som det är viktigt att möta elever med dyslexi med något som den är duktig på som till 

exempel skapa i bild för att utvecklas språkligt så kan det finnas en motsättning i detta. 

Motsättningen kan bero på att elever med diagnosen dyslexi ofta känner en stark frustration över att 

inte klara av att läsa och skriva som sina klasskamrater och detta kan leda till prestationsångest 

(Swalander, 2009). Prestationsångesten kan överföras och skada självkänslan i förmågor som 

eleven egentligen behärskar (Swalander, 2009).  

Denna upplevelse beskriver eleven med dyslexi i intervjun. På samma gång som hon ställer sig 

positiv till att använda sig av bild, media och skapande i bild som en alternativ kommunikation till 

skrift så beskriver hon även den frustration hon känner. Hon berättar att hon sällan klarar av att 

genomföra bilduppgifter för att hon känner en press på sig att det ska vara bättre än vad hon 

förmår. Resultatet visar att frustrationen bland annat bottnar i krav hon har på sig själv att inte 

avvika och göra annorlunda än övriga elever i klassen. Hur ska man som pedagog kunna ta hänsyn 

till detta dilemma och samtidigt tillgodose hennes behov av en multisensorisk undervisning?  

Liberg (2006), Bråten et al. (2008) och Fast (2007) anser att eftersom medierna och 

populärkulturen utgör en integrerad och allt viktigare del av elevernas vardag i dagens samhälle bör 

de integreras mer generellt i undervisningen. Liberg (2007) anser att det är viktigt att låta eleverna 

”språka” och skapa mening med till exempel bildspråket eller musikens språk för att kunna anpassa 

sig till samhällets sammansatta språkkulturer. Av resultaten visar denna studie att ett exempel på ett 

inkluderande tillfälle att lära med olika sinnen är att arbeta med metoden "Storyline". Frost (2002) 

diskuterar att när barnet börjar skolan avskiljs språket alltmer från upplevelser och frikopplas från 

faktiska situationer.  Det kan då lätt uppstå ett tomrum där eleven med diagnosen dyslexi riskerar 

att halka efter i språkutvecklingen om inte rätt insatser görs (Frost, 2002). Han menar att en metod 

som till exempel ”Storyline” kan få elever att utvecklas språkligt eftersom den är 

upplevelsebaserad och att eleven personifierar sig med en karaktär i temat (Frost, 2009). 

 

Forskarna understryker vikten i dagens samhälle av att kunna läsa, skriva och kommunicera på 

olika sätt (Korp, 2003; Bråten et al. 2008; Samuelsson et al.2009). Vetskapen om detta gör att man 

i skolan idag måste arbeta på ett mångsidigt sätt med språket (Liberg, 2007). Detta måste ses som 

positivt för undervisningen eftersom forskningen jag läst visar att det är språkutvecklande att arbeta 

med alla sinnena för elever i allmänhet och för elever med diagnos dyslexi i synnerhet (Myrberg, 

2007; Liberg, 2007, Romeo, 2002; Wolff, 2005; Frost, 2009; Keene & Zimmermann, 2003; Föhrer 

& Magnusson, 2010).  

Vilka inslag bör en undervisning ha för att få elever med dyslexi att hitta krokar att hänga upp 

kunskapen på i minnet? Klassläraren beskriver en SO- uppgift där eleverna fick göra 

nyhetsprogram som de fick filma med sina mobiler. Detta sätt att ”skapa” i bild beskriver flickan 

med dyslexi med stor inlevelse och entusiasm. Hon beskriver även att det är viktigt att det som 

berättas illustreras av något som hon kan minnas eftersom hon memorerar kunskap som hela bilder 
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i huvudet som ett fotografi. Pedagogerna jag intervjuar uttrycker just att det är viktigt att ha något 

att "hänga upp kunskapen på" för att minnas bättre.  

Även Föhrer & Magnusson (2010) skriver att de vuxna personer med dyslexi som de intervjuade 

upplever det viktigt för minnet att hänga upp innehållet i det lästa på något och gärna förknippa 

informationen med något de själva varit med.  

 

5.2.4. Bilden som stöd i läsandet och skrivandet.  

Det är viktigt att utgå från barnets motivation och kunskaper och på så sätt lyckas engagera eleven 

att läsa (Dunston, 2002). Vad kan locka eleverna att vilja läsa en skönlitterär bok? Eleverna jag 

intervjuat uppskattar att känna igen illustrationerna på framsidan av en bok samt att illustrationen 

ska vara tilltalande för att motivation ska infinnas att läsa boken. Lundberg (2010) menar att en 

illustration som stödjer texten kan just på detta sätt fånga elevens uppmärksamhet och motivation 

att vilja läsa. 

I det fiktiva skrivandet anser inte klassläraren och eleverna det lika viktigt för konkretionen att 

illustrera sin berättelse som de tycker vid skrivandet av faktatext. De anser att man redan skapat sig 

inre bilder till sin påhittade berättelse. Däremot kan det vara stimulerande för motivationen att få 

illustrera sin berättelse. 

Forskningen visar att det är viktigt att känna till sin egen metakognition när man läser (Bråten, 

2008; Liberg, 2006; Frost, 2002; Block & Johnson, 2002). De hävdar att det är viktigt att läraren lär 

strategier att tänka, skapa sig en egen uppfattning och att sovra kring faktatexter i 

”internetsamhället” där ständigt nya texter och bilder dyker upp (Block & Johnson, 2002). 

Pedagogerna jag intervjuade diskuterade också ingående vikten av att reflektera och strukturera 

tankarna vid faktaläsning och skrivning. Detta var något som dessutom eleverna återspeglade som 

viktigt. På vilket sätt kan man i undervisningen synliggöra dessa strategier för eleverna?  

Pedagogerna jag intervjuat beskriver olika typer av minneskartor när eleverna lär sig metoder att 

memorera och förstå text. De anser att det är bra att systematiskt lära eleverna att använda sig av 

olika sorters minneskartor, såväl skrivna med ord som ritade med bilder, så att varje elev hittar en 

modell som passar. I SO- undervisningen tycker eleverna (förutom flickan med dyslexi) att 

minneskartor med ord ger ett tillräckligt stöd för minnet och konkretionen i skrivandet eftersom det 

handlar om företeelser som de redan känner till. (Flickan med dyslexi vill däremot hellre göra som 

i NO-undervisningen och illustrera texten med bild.) Pedagogerna anser att det är viktigt att 

strukturera tankarna kring en text utifrån egna frågor för att minnas essensen av det lästa. Pinell 

(2002) och Keene & Zimmermann (2003) understryker också vikten av att eleverna lär sig att ställa 

egna frågor i huvudet kring läsningen. Både eleverna och pedagogerna gav i studiens resultat 
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uttryck för att minneskartor gör att eleven stannar upp i texten och ställer sig dessa viktiga frågor 

för att skapa förståelse i läsningen. 

Olika ämnen har olika ämnesspecifika drag vilket gör att det i undervisningen blir allt viktigare att 

guida eleverna in i ämnets specifika språk och här har bilden en stor betydelse vid samtal och 

läsning av olika typer av faktaläsning (Liberg, 2006). Hur kan en illustration guida eleven in i olika 

typer av faktaläsning? Att visa bilder som väcker frågor hos eleverna i samband med faktainlärning 

i SO och NO-undervisningen anser pedagogerna vara ett viktigt moment i undervisningen för att få 

eleverna att hitta en djupare mening och förståelse för abstraktionerna i dessa ämnen. Detta stöd 

upplever även samtliga elever som viktigt vid faktaläsning i både SO- och NO-undervisningen. 

Eleverna beskriver stödet i illustrationen som att de bekräftas i att de uppfattat texten ”rätt”.  

Kan även producerande av bild guida eleven i olika typer av läsning? Samtliga elever uppskattar att 

de får rita bilder till NO som stöd för att minnas och konkretisera texten. Klassläraren resonerar 

kring att eleverna är i större behov av att rita till sina faktatexter i NO-undervisningen än vad de är i 

SO-undervisningen eftersom det är ett mer abstrakt ämne.  

Elever med dyslexi 

Att illustration kan verka som stöd till förståelsen av text för en elev som har diagnosen dyslexi 

visar forskningen (Föhrer & Magnusson, 2010; Ingvar, 2008; Lundberg, 2010). Hur kan 

illustrationen bli ett konstruktivt stöd ? Specialläraren framhåller att det är extra viktigt för dessa 

elever att samtala om bilden innan texten läses för att ta reda på elevernas förkunskaper och att 

skapa förförståelse för texten. Detta är något som även eleven med dyslexi tycker är viktigt samt att 

någon läser upp texten så att hon är säker på att hon inte läst fel.  

Specialläraren diskuterar att när det gäller läsning är bilden som illustration extra viktig där texten 

är tillrättalagd, som till exempel för elever med läs- och skrivsvårigheter, eftersom bilden då ”bär 

texten” och förstärker det rumsliga och känslor i texten.  Hon anser att det är viktigt att 

illustrationen har en konstnärlig kvalité för att kunna ge ett djup och stöd till texten. 

Kan en illustration hämma förståelsen av en text? Eleven med dyslexi stör sig på bilder som inte 

överensstämmer med texters och budskaps innehåll och upplever en sådan bild som distraherande 

för motivationen och koncentrationen. Specialläraren tar upp dilemmat med att många 

undervisningsböcker på högstadiet har otydliga bilder som inte överensstämmer med texten som 

oftast också är komprimerad. Även Lundberg (2010) och Ingvar (2008) resonerar om att visst 

läromedel ofta har en komprimerad text och är ostrukturerat uppblandad med illustrationer och 

färgsättningar vilket gör att bilden kan få en kontraproduktiv verkan på förståelsen av texten. 

Ingvar (2008) anser att den grafiska miljön är viktig för eleven med diagnos dyslexi och att valet av 

typsnitt måste göras medvetet. Även Keene & Zimmerman (2003) tar upp att det är en viktig aspekt 
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att bilderna är följsamma med texten för att kunna förstärka texten och om inte bilden har dessa 

kvalitéer så kan bilden ha motsatt effekt. 

Finns det någon poäng med att låta elever med dyslexi illustrera sina berättelser? Specialläraren 

anser att bilden för dessa elever kan avlasta i skrivandet som till exempel att i illustrationen till 

texten beskriva känslor och utseende på karaktärer i berättelsen eller miljöbeskrivningar. Både 

Frost (2002) och Liberg (2006) menar att pedagogiska aktiviteter kan skapa en sammanhängande 

tal- och skriftspråklig stimulering som till exempel skapa tecknade serier eller sätta in pratbubblor i 

serierna. På vilket sätt kan elever med dyslexi vara behjälpt av att rita bilder till faktatext? Eleven 

med dyslexi beskriver att hon minns bäst om hon lägger bilden åt sidan när hon fått en inre bild av 

textens budskap för att rita en egen bild och på så sätt få bilden att ”fastna i sitt minne”. Hon 

upplever det rörigt med minneskartor och föredrar att rita en sammanfattande bild istället som 

överensstämmer med "bilden i hennes huvud". 

Pedagogerna anser att eleven med dyslexi kan vara hjälpt av att rita bilder för att konkretisera 

faktatext i både SO- och i NO-undervisningen. Även eleven med dyslexi uttrycker att hon har 

behov av detta. Detta behov ger också de vuxna personerna med dyslexi uttryck för i intervjuerna 

Föhrer & Magnusson (2010) och Hyland & Wingqvist (2010) gjort.  

Hur kommer det sig att eleven med dyslexi avviker i sin upplevelse vad som är konstruktivt för 

henne när det gäller strategier att minnas från övriga elever jag intervjuat?  

Bråten (2008) hävdar att en strategi som är betydelsefull för att man ska kunna tillägna sig en text 

är minnesstrategier som används för att repetera till exempel nyckelord. Dessa nyckelord är 

betydelsefulla för förståelsen av textens innehåll (Bråten, 2008). Forskning anser att elever med 

diagnosen dyslexi har problem med att hålla ord kvar i arbetsminnet (Gathercole & Alloway, 2008; 

Myrberg, 2007; Høien & Lundberg, 1999; Pavey et al., 2010; Dahlin, 2009). Gathercole & 

Alloway (2008) hävdar att dessa elever kan ha lättare för att minnas bilder. Detta är en intressant 

aspekt med tanke på denna elev med dyslexi och hennes uppfattning om att hon helst inte vill vare 

sig rita eller skriva tankekartor till sina faktatexter utan hellre ritar sammanfattande illustrationer 

efter att hon läst och förstått kontentan av textens innehåll.  

5.4. Slutsatser 
Forskning jag läst och analysen av mina resultat visar i diskussionen på vikten av att som lärare 

vara medveten om sin egen metakognition. Detta är av vikt för att kunna bedriva en målinriktad 

och välgrundad undervisning som gynnar elevernas språkutveckling. Medvetenheten har betydelse 

för eleverna generellt och för elever med dyslexi i synnerhet för att kunna individuellt anpassa 

undervisningen till varje barns behov. I mitt resultat gjorde även eleven med dyslexi ett större 

anspråk på en tydlig och genomtänkt struktur än de övriga eleverna.  

Jag har i mina slutsatser kommit fram till att pedagogerna är av uppfattningen att skapandet i bild 

och illustrationen till text har en grundläggande betydelse för språkliga lärprocesser, särskilt för 
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eleven med dyslexi. Det blev även tydligt i min analys att eleven med dyslexi skilde sig i sina 

uppfattningar från övriga elever. Hon särskilde sig genom att beskriva att hon upplevde skapande i 

bild och bilden som illustration hade en avgörande betydelse för henne i så gott som samtliga 

språkliga lärprocesser. Samtidigt som bilden inte spelade en lika central roll för de övriga eleverna 

visade resultatet av min undersökning att även de upplevde skapande i bild och illustrationen som 

stöd till text som betydelsefullt för både motivationen och förståelsen av läsning och skrivning. 

 

Resultaten i studien visar att genom att eleverna arbetar med metoder som innehåller moment av 

skapande i bild väcks frågor hos eleverna. Frågor som gör att eleverna själva reflekterar över 

texternas innehåll, vilket kan stärka motivationen och förståelsen i läsning och skrivning enligt 

pedagogerna. Metoder som pedagogerna nämner är att samtala om bilder, skapa i bild 

tredimensionellt, rita, måla och metoden "Storyline".  

Pedagogerna anser även att det är viktigt att avdramatisera producerandet i bild och i text. Att 

eleverna får en förståelse att "övning ger färdighet". Detta är viktigt för att positivt stärka eleverna 

så att de inte drabbas av prestationsångest vilket kan hämma dem och skada deras självkänsla. 

Särskilt viktigt är detta för elever med dyslexi och man måste här som pedagog  måste vara lyhörd 

för detta samtidigt som man låter eleven arbeta med språklig inlärning med flera sinnen. De anser 

att skapa i bild har stor betydelse för dessa elever som ett alternativt medel till text att uttrycka sig 

språkligt med.  

Pedagogerna understryker också vikten av att befästa kunskapen genom att "hänga upp den på 

krokar" och redogör för olika minneskartor. Både forskningen jag läst och pedagogerna jag 

intervjuat framhåller värdet av att eleverna får verktyg att hantera faktakunskapen med. Olika typer 

av minneskartor kan vara funktionella sådana verktyg. I min studie visade det sig att eleven med 

dyslexi avvek i sin uppfattning om minneskartor som stöd. Hon efterfrågade istället att få rita en 

bild som sammanfattande illustration av innehållet. Detta sätt att strukturera tankarna visar 

forskningen jag läst att även andra personer med dyslexi upplever som positivt. 

Det framgår av litteraturen jag läst och de slutsatser jag kan dra av min studie att det allmänt för 

elever är angeläget att få befästa sina kunskaper med flera sinnen och särskilt för elever med 

dyslexi. Pedagogerna menar att illustration och att rita bilder kan vara bra stöd i läsandet i SO- och 

NO-ämnena för att framkalla sig en inre bild. Skapande i bild och att använda sig av metoder som 

gör att eleven är en medaktör i temats progression kan ha betydelse för att stärka motivationen till 

läsning och skrivning. Denna betydelse anser pedagogerna är viktig i synnerhet för elever med 

dyslexi. 
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5.4.1. Egna avslutande reflektioner. 

Eftersom det i dagens samhälle ställs krav på god språklig kompetens är min reflektion att 

diagnosen dyslexi kan utvecklas till ett allvarligt funktionshinder om inte dessa elever i 

språkinlärningen får en individuellt anpassad undervisning där man lär med flera sinnen. Det är 

mot bakgrund av denna reflektion som jag anser att elever med dyslexi bör undervisas 

multisensoriskt, med skapande i bild och illustrationer som konkretisering till texter som 

språkutvecklande verktyg. Samtidigt måste hänsyn tas till elevens sensibilitet för utanförskap och 

undervisningen bör ske i ett inkluderande sammanhang. Detta borde gå att genomföra med tanke på 

att det i de moderna invecklade språkkulturerna generellt är viktigt för alla elever att ”språka” och 

skapa mening med olika sinnen och kanaler. 

5.5. Nya frågor/vidare forskning 

Forskningsutbudet är mycket knapphändigt när det gäller tidigare forskning om språkinlärning för 

äldre barn, där skapande i bild och illustrationer som stöd till text står i fokus. Samtidigt 

uppmuntrar forskningen arbetssätt i grundskolan att stimulera många sinnen för en gynnsam 

språkutveckling, särskilt för de elever som har läs- och skrivsvårigheter (Romeo, 2002; Frost, 2009; 

Liberg, 2006; Myrberg & Lange, 2006). Detta har lett till att illustrationer som stöd till text och 

skapande i bild är vanligt förekommande i grundskolan men sällan kopplas mer än flyktligt ihop 

med språkinlärningen i teorin. 

Min önskan är dock att fler uppmärksammar och ger sig i kast med det relativt sparsamt utforskade 

området som relationen bild, läsa, skriva och kommunicera omfattar. 

Jag hoppas därmed att kunna se denna studie som en förstudie till kommande undersökningar som 

berör språkinlärning för äldre barn där skapande i bild och illustrationer som stöd till text står i 

fokus.  
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Bilagor 
 
Bilaga1. 
 

Intervjuguide till lärarna 
 

Berättande och beskrivande utan och med hjälp av bildstöd och konkreta 
föremål. 

• Kan du ge något exempel på när ämnet bild integreras i undervisningen i andra ämnen för 

att konkretisera abstrakta sammanhang?  

 

• Hur anser du att en språkutvecklande integration av ämnet bild och form i ämnet svenska 

kan se ut för eleven med diagnos dyslexi? 

 
 

• Kan du ge något exempel på när användandet av bilden och konkreta föremål kan stärka 

motivationen till läsande och skrivande hos eleven med diagnos dyslexi?  

 

• Hur använder du skapande i bild för att stärka motivationen?  

 
 

• Kan du ge ett exempel på om ämnet bild kan vara ett lockbete till skrivande och läsande för 
eleven med diagnos dyslexi?  
 

• Kan ämnet bild vara ett hinder för läsningen och skrivningen? Hur? 
 

 
• Beskriv vad som inspirerar dig i ämnet bild att få eleverna att motiveras i sin läs- och 

skrivundervisning? 

 

Skrivandet utan och med hjälp av bildstöd 
• När använder du bilder för att konkretisera skrivning? 

 

• På vilket sätt låter du eleverna använda sina illustrationer till sina texter som stöd i sitt 
berättande? 

Läsandet utan och med hjälp av bildstöd 
• Kan användandet av bilden som illustration konkretisera och synliggöra texten så att eleven 

lättare kan tänka och reflektera över det lästa? Hur? 
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• När kan bilder konkretisera läsningen för eleven med diagnos dyslexi? 

 

Intervjuguide till eleverna 
 

Berättande och beskrivande utan och med hjälp av bildstöd och konkreta föremål. 
• Om jag säger apelsin- vad ser du framför dig då?  

 
Om jag säger en gubbe gick över gatan och såg en apelsin ligga på vägen. Han skulle 
just böja sig ner och ta upp den när en bil kom och körde över den - kan du beskriva 
vad du ser framför dig då?      
 

• Vet du hur du minns bäst när du hör någon berätta om något? 
Till exempel:  

1. Hur minns du bäst när läraren berättar om en plats som du inte varit på?  
2. Hur minns du bäst en instruktion du får i skolan i om hur du ska göra en 

uppgift?  
 

• Nu ska jag läsa en liten text för dig i din historiabok om hur de flesta människorna 
bodde på 1500-talet (s.64 i Globen 2) 

1) Kan du beskriva för mig nu hur huset såg ut som de bodde i? 
 

Visa bilden s.63.  
2) Kan du berätta något mer som du glömde förut?  

 
• Jag läser s 67: Alla spädbarn skulle lindas in i ett ylletyg så att de höll värmen. 

Armarna lindades också in, så att de inte kunde röra sig och få tag på något, som de 
kunde skada sig på. På så vis låg de orörliga och fick inte möjlighet att träna sina 
muskler. Därför lärde de sig gå mycket sent.  
 

3) Nu vill jag att du ska rita hur en baby på 1500-talet såg ut.  
 

Visar efter detta hur bilden i historiaboken ser ut och ställer frågan:  
 

4) Kan bilderna till texten hjälpa att förstå vad en text handlar om? Berätta…. 
 

Skrivandet utan och med hjälp av bildstöd 
• Har du någon berättelse som du kan visa för mig? Berätta……. 

 
• Kan du ge exempel på vad som var viktigt att rita till något du skriver? 

 
 

• Vet du vad stödord är? Vet du vad tankekarta är?  
   Använder du något av detta som stöd för att komma ihåg hur en berättelse ska 
fortsätta? 
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• Använder du dina teckningar som stöd för att förklara händelser eller ställen i 
berättelsen?         

    
 

• Hur får du idéer till dina berättelser? 
 
Läsandet utan och med hjälp av bildstöd 
 

• Jag vill att du tyst läser denna sidan för att sedan berätta för mig om vad den 
handlar om (De onödiga sid 9-10 av Olsson & Jacobsson ) 
Berätta för mig vad det handlade om? 
 

• Titta nu i boken du läst. Titta på baksidan, framsidan och i boken. 
a) Är bilderna viktiga i boken för att man ska förstå?  

 
b) Kan du ge exempel på vilka bilder som är viktiga? 

 
 

c) Varför är bilderna viktiga? 
 

• Har du läst eller hört på när någon har läst högt ur en bok som du också sett som 
film? Berätta…. 
 

• Nu ska du få titta på en serie som jag har med mig (Lou i senaste numret av KP). 
 

a) Kan du beskriva vad som händer i den utan text?  
Till exempel vem som är huvudpersonen?  
Var är dom?  
Vad händer? 

b)  Läs nu texten i serien.  
Finns det något som du kan lägga till som du förstod först när du läste 
texten? 
 
Avslutningsvis för både lärare och elever 

Jag vill gärna att vi gemensamt funderar någon minut innan intervjun avslutas, för att se om vi 
kommer på något mer? 
 

Att ha med till intervjutillfället:  
1. Bandspelare och sex band, extrabatterier 
2. Ritpapper, penna, sudd, färgpennor 
3. Serie ”Lou” ur KP nr 13, 2010 (för stöd i samtalet kring bildstöd genom t 

ex serier)  
4. ”De onödiga” av Olsson & Jacobsson (2007) 
5. Elevernas historiabok ”Globen 2” (2001) 
6. Be eleverna ta med en berättelse de skrivit (ta hjälp här av läraren) 
7. Ta med festis. 
8. Ta med 4 trisslotter 
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• Brukar du vilja rita till dina berättelser? 
Kompletterande frågor till elevernas intervjuguide efter intervjun med specialläraren: 

 

• Har du fått göra andra saker, som till exempel ”bygga rum” till någon berättelse? 
 
 

• Kan läraren ibland visa en bild innan ni skriver? 
 

• Blir det roligare om man får rita till sin berättelse? 
 
 

• På vilket sätt kan en berättelse se fin ut när den är färdig? 
 

• Är det viktigt att saker hängs upp fint? Hur ser det ut när det hängs fint? 
 
 

• Hur upplever du att informationen på tavlan ska vara för att den ska vara bra? 
 

• Kan du berätta lite om när eleverna fick bygga rum på bilden när ni höll på med Europas 
länder i geografin? 

Kompletterande frågor till lärarnas intervjuguide efter intervjuerna med specialläraren och med 
eleverna. 

 

• Eleverna har berättat för mig om ett rymdtema som ni hade i svenskan, kan du beskriva 
vad det handlade om? 
 
 

• Brukar du tänka till ibland på hur du själv lär dig? 
 

• Hur upplever du att du gör med informationen till eleverna på tavlan? 
 
 

• Eleverna har beskrivit att de arbetar på olika sätt med tankekartor i 
”Kladdskrivningsboken, kan du berätta lite mer om det? 
 

• Är det viktigt att saker hängs upp fint? Hur ser det ut när det hängs fint? 
 

• Hur tycker du att ett ordningsamt och kreativt klassrum är? 
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Bilaga 2. 
Hej! 
  
Jag heter Bitte Lång och läser sista terminen på specialläralinjen med inriktning mot svenska på 
Stockholms universitet. 

Jag ska nu göra mitt examensarbete och är då intresserad av att undersöka hur man kan stödja 
eleven att finna motivation till lärande med fokus på språkinlärningen, det vill säga läsa, tala och 
skriva svenska.  
Jag är nyfiken på att analysera om man som lärare kan, genom stöd i det praktiskestetiska ämnet 
bild och form, utveckla språkförmågan hos elever med diagnosen dyslexi. Hur kan detta stöd se ut?  
På vilket sätt kan det vara språkutvecklande att integrera bild och form i språkinlärningen för dessa 
elever? 
  
Varför jag blev nyfiken just på er skola är därför att ni profilerar er med bilden och gestaltning som 
redskap för att skapa sammanhang.  
Min tanke med att inrikta mig på språkutvecklingen (läsa, tala, skriva på svenska) är för att detta 
blir mitt fokus när jag börjar arbeta som speciallärare. 
  
I min underökning skulle jag vilja göra sex kvalitativa intervjuer.  

Varje intervju kommer att ta cirka 40-60 minuter. Vid intervjutillfället kommer jag att använda mig 
av en bandspelare. 
Två av dessa intervjuer vill jag göra med lärare (en svenskalärare och en speciallärare) och fyra 
med elever till dessa lärare. I elevurvalet intervjuar jag gärna, om det är möjligt, två elever som har 
diagnosen dyslexi och en elev som uppfattas ha medelgod språkförmåga, samt ytterligare en elev 
med god språkförmåga.  
  
Jag kommer naturligtvis följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i samband med att jag 
gör dessa intervjuer och i mitt examensarbete. Detta innebär att de som intervjuas kan avböja att 
delta även efter intervjun, att alla data och all information avkodas och inte går att spåra till källan, 
samt att jag enbart kommer att använda materialet till denna studie. 

 Jag hoppas att ni tycker detta verkar spännande och att ni har tid att låta mig få besöka er skola! 
 Med vänlig hälsning  

Bitte Lång 
 

 Tel nr. 0733/00 41 30 
Mail adress. bittelang@hotmail.com 
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Bilaga 3. 

Stockholm, 2010-11-03 
 
Hej! 
 
Jag heter Bitte Lång och studerar till speciallärare.  
 
Under hösten kommer jag att göra en undersökning  
genom att intervjua dig och några fler elever i din klass  
för att försöka ta reda på hur ni elever och era lärare  
arbetar när ni lär er att läsa och skriva.  
 
Jag skulle vilja prata med dig om  
hur du tycker att du lär dig bäst när du läser och skriver. 
Vad tycker du kan göra det inspirerande och kul att läsa och skriva? 
En fråga till som jag undrar över är  
om och i så fall på vilket sätt bilden kan ha betydelse  
för dig när du läser, skriver eller berättar något. 
 
Vi kommer att sitta och prata i ungefär en lektion (40 minuter). 
Bara du och jag kommer att vara i rummet och  
det vi pratar om kommer jag att spela in på band. 
 
Det är helt frivilligt att delta, men jag skulle bli jätteglad om du väljer att delta.  
Du gör precis som du vill själv!  
Det går bra att säga ja till detta nu, men om du ångrar dig senare är det helt ok! 
 
Som tack för att du deltar får du efter intervjun en liten present. 
 
När jag har varit och besökt er några gånger, kommer jag  
att skriva ett examensarbete om undersökningen  
och lämna in till min lärare på Stockholms universitet.  
 
I examensarbetet kommer inga namn på någon eller några i klassen att förekomma.  
Alla kommer alltså att vara helt anonyma.  
Examensarbetet kommer heller inte att användas för något annat än just för forskning.   
 
Om du undrar över någonting, nu eller senare, går det jättebra att maila till mig ; 
 
bittelang@hotmail.com 
 
Ha det så bra så länge. 
Det ska bli kul att träffa dig och din klass senare i höst! 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Bitte Lång 
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Bilaga 4. 
                                                                                                                                   Stockholm, 2010-10-08 

 
           

Hej! 
 
Jag heter Bitte Lång och studerar på speciallärarprogrammet vid Stockholms 
universitet. Under höstterminen 2010 kommer jag att skriva ett examensarbete på 
avancerad nivå.  
Syftet med examensarbetet är att försöka se om och i så fall hur elever kan skaffa sig 
strategier när de läser och skriver genom att integrera ämnet bild och form. Genom att 
analysera dessa strategier vill jag undersöka på vilket sätt integreringen av ämnet bild 
och form kan vara språkutvecklande för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. 
För att kunna skriva examensarbetet skulle jag behöva göra intervjuer med fyra elever. 
Det står naturligtvis barnen helt fritt att avbryta sin medverkan i undersökningen när 
som helst.  
Naturligtvis kommer alla att vara anonyma i mitt examensarbete. Det vill säga att jag 
inte kommer att namnge någon. De insamlade uppgifterna kommer enbart att användas 
till mitt examensarbete och inte i något annat syfte.  
För den som önskar, finns det självklart möjlighet att läsa mitt examensarbete, då det är 
klart. 
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och jag är tacksam om du och ditt barn 
vill att han/hon deltar i min studie. 
Om du/ni har frågor angående min studie går det bra att kontakta mig enligt följande: 
Mobil: 0733/00 41 30, Mail: bittelang@hotmail.com 
Vänligen ge bifogad svarstalong alternativt maila till ert barns mentor senast  fredag 
12 oktober, eftersom jag planerar att genomföra intervjuerna på skolan under 
november. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Bitte Lång 

 
 
Min son/dotters namn:______________________________ 
 
Jag samtycker till att speciallärarstudent Bitte Lång, under höstterminen 2010 får intervjua min 
son/dotter om hur han/hon använder sig av bilden i sitt läsande, skrivande och berättande:  

 _____________________                           ___________________________ 
(Målsmans namnteckning)                             (Ort och datum) 
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