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Abstract 
Elever möter idag sällan en text som inte på något sätt samspelar med bilder, delvis på grund av 
att de böcker som riktas till elever ofta innehåller rikligt med bilder men även på grund av den 
läsning som sker på skärm, så kallad digital läsning. Syftet med studien är att undersöka hur bil-
der i text påverkar elevers läsförståelse. Denna litteraturstudie genomfördes på empirisk forsk-
ning på årskurs F–4 från år 2012 till 2017. Studiens resultat visade att det ofta är gynnsamt för 
elever att läsa text som även innehåller bilder. Vidare så visade sig läsning på papper ge elever 
bättre läsförståelse än läsning som skedde på skärm.  
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1 Introduktion 
Jag har arbetat som bildlärare och även klassföreståndare i årskurs 3 och när man arbetar med de 
yngre åldrarna så märker man vilken betydelse ämnet svenska har. Mina kollegor och jag arbetade 
aktivt med ämnet svenska varje dag. Läroplanen beskriver vikten av svenska på följande vis: 
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, s. 
247) och markerar också den vikten av läs- och skrivundervisning. Läroplanen bör spegla de 
behov som finns i samhället och vi bör stödja våra elever i deras läsutveckling för att ge kom-
mande vuxna samhällsmedlemmar bästa möjliga start till utbildning. I läroplanen står skrivet att 
”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” (Skolverket, 2011, s. 9). Vidare så 
beskriver läroplanen, i ämnet svenska, att elever ska både lära sig läsa och att de även ska skapa 
en lust för detta (Skolverket, 2011, s. 247). Detta visar vikten av att eleverna känner sig motive-
rade till lärandet och därmed måste lärare och deras strategier utvecklas i takt med samhället och 
dess teknik. Språket är alltså ett ovärderligt redskap som vi i skolan behöver jobba mycket med 
för att elever ska kunna använda sig av det under hela sina liv.  

Patrik Hernwall är docent i pedagogik och medieteknik och han påstår att kommunicera med 
bilder är en väldigt viktig del för läs- och skrivförmågan (Skolverket, 2016a). Detta eftersom vi 
lever i ett samhälle som i stor utsträckning använder sig av visuella uttryck. På grund av det sam-
hälle vi lever i och den tillgång elever har till bilder och text i samspel med varandra ökar kravet 
på elever att lära sig att tolka dessa på rätt sätt. Då elever i väldigt unga åldrar lär sig att tolka bil-
der långt innan de utvecklar kunskapen att tolka en skriven text, finns det stor anledning att lära 
eleverna att samspela mellan de två, säger Hernwall (Skolverket, 2016a). Vidare ger Hernwall 
exempel på visuella uttryckssätt som riktas till små barn som exempelvis pekböcker och tv-
program. Dessa exempel visar på barns förmåga att redan vid ung ålder tolka komplexa bilder. I 
dagens samhälle finner vi ofta samspel mellan text och bild via digitala hjälpmedel som datorer, 
mobiltelefoner, med mera. Detta leder till att elever behöver behärska vad som kallas digital läs-
ning, eller digital reading på engelska, för att förstå det innehåll som dessa framför. Kolla över 
meningsuppbyggnad i detta stycke, vill inte ändra det eftersom jag inte är insatt 

Enligt den internationella PISA-undersökningen, som mäter bland annat elevers läsförståelse, så 
har svenska elevers resultat sjunkit varje år sedan år 2000. Detta med undantag av resultatet från 
år 2015 där de höjde sig lite grann (Skolverket, 2016b). Trots denna ökning uppnår vi i Sverige 
varken samma nivå som år 2000 (eller samma nivå som andra länder). Detta tyder på att det är av 
största vikt att förstå elevers läsförståelse. meningsuppbyggnad 

Genom att hjälpa elever att utveckla sin läsförståelse på bästa möjliga sätt så hjälper vi även till 
att skapa ett mer utbildat och mer välfungerande samhälle. För att kunna delta i ett demokratiskt 
samhälle behöver eleverna utveckla läskunnighet och därmed även behärska läsförståelse. Vikten 
av att ha läskunniga samhällsmedborgare kan ses på många områden, exempelvis för att be-
stämma vilket parti som de vill ska representera dem i riksdagen eller ta del av nyhetsflödet. Där-
för är det gynnsamt för hela samhället om vi har så stor kunskap om läsförståelse som möjligt. I 
dagens samhälle så möter elever texter som är utformade på andra sätt än tidigare. Tack vare den 
tekniska utvecklingen möter barn digitala texter som kombineras med bild eller video till exem-
pel, redan när de är några år gamla. Många spelar olika spel på dator eller mobiltelefon. Föränd-
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ringen i samhällets texter kräver också en förändring i elevernas kunskap. Denna studie kommer 
att inriktas mot den forskning som skett de senaste fem åren, eftersom den teknik som används 
är helt annan mot den som fanns för tio år sedan (eller mer), menar Wiberg och Myrberg (2015, 
s. 49). Elever och även lärare behöver få en ökad förståelse för hur de kan använda bilder och 
text i samspel och med hjälp av dessa påverka läsförståelsen.  

Elever börjar alltså utveckla sin läsförståelse redan innan skolstart. När eleverna sedan börjar 
skolan är det vi som lärare (i samverkan med hemmet) som bör stödja eleverna för att de ska 
utvecklas. Det är därför viktigt att veta mer om vad som händer med elevernas läsförståelse när 
text innehåller bilder, både på papper men också på skärm. Detta ska undersökas i denna studie.  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur bilder i texter påverkar elevers läsförstå-
else. 

Detta syfte undersöks genom framför allt två frågeställningar: 
● På vilket sätt påverkar bilder elevers läsförståelse av digitala respektive tryckta texter i 

årskurs F–3?  
● I vilka sammanhang bidrar texter som innehåller bilder till elevers ökade läsförståelse för 

elever i årskurs F–3? 

3 Bakgrund 
Detta avsnitt definierar och redovisar relevanta begrepp och teorier för förståelsen av denna stu-
die. Först kommer läsförståelse att definieras, därefter bild och sedan bild i text. Efter dessa defi-
nieras digitala respektive tryckta texter och begreppet multimodalitet presenteras. Sist presenteras 
begreppet dyslexi eftersom detta visat sig vara relevant för förståelsen av denna studies resultat. 

3.1 Styrdokument 
I läroplanen är ett av målen som finns i svenska, för årskurs 1-3, att klara av att skapa texter där 
bild och text samspelar (Skolverket, 2011, s. 248). Detta visar på vikten av att elever lär sig att 
behärska tekniken att arbeta med bild och texter tillsammans. Även att detta är ett mål i så pass 
tidig ålder är någonting som talar för vikten av att elever utvecklar denna förmåga.  

I kursplanen för svenska används begreppet ”ett vidgat textbegrepp” (Skolverket, 2016a). Ett 
vidgat textbegrepp syftar till både skrivna och talade texter, men även bilder (Skolverket, 2016a). 
Detta innebär att ämnet svenska inte bara innefattar läsning och skrivning, det innefattar även 
filmtittande och tolkande av bilder exempelvis. Uttrycket ”ett vidgat textbegrepp” skrevs ut i 
läroplanen redan 1994, men i senare års läroplaner har uttrycket betonats ännu mer (Skolverket, 
2016a). Detta kan förklaras genom att all multimodalitet har ökat i samhället(Skolverket, 2016a).  

Elever uppmuntras att jobba multimodalt, exempelvis sitt berättande, vilket kan innebära att de 
arbetar med olika slags texter. I Lgr 11 står det att ”Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka 
sig genom olika estetiska uttrycksformer” (Skolverket, 2011, s. 247). Detta är en väldigt viktig del 
av undervisningen i svenska och detta speglas även genom att finnas med på de nationella pro-
ven (Skolverket, 2016a). Hernwall menar att den tid vi lever i ofta blandar olika modaliteter med 
varandra som bild, ljud, text, med mera. Det är därför viktigt att elever lär sig att tolka detta på 
ett korrekt sätt och även lära sig att använda dessa uttryckssätt (Skolverket, 2016a). Vidare så 
betyder dessa fusioner av modaliteter att det hela tiden skapas nya sätt att ”skriva” och då att 
kommunikationen blir mer och mer komplex (Skolverket, 2016a). Genom att förstå Skolverkets 
roll i utbildning så medför detta en ökad förståelse för hur läsning och läsförståelse lärs ut. 
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3.2 Läsförståelse 
Tarja Alatalo (2011, s. 37) använder i sin avhandling om lärares arbete med unga elevers läsför-
ståelse en definition på läsning som kommer från Gough och Tunmers. Denna kallas ”The simple 
view of reading” och ser ut på följande vis: R = D x C, där D (decoding) multiplicerat med C 
(comprehension) leder till R (reading) (Alatalo, 2011, s. 37). Alatalo har valt att översätta ekvat-
ionen till svenska, vilken då blir följande: läsning = förståelse x avkodning. Wennås-Brante (2014, s. 
105) har även hon valt att använda sig av samma ekvation för att förklara vad som krävs för läs-
ning. Med denna ekvation kan vi utläsa att förståelse, i detta fall läsförståelse, är en faktor som 
krävs för att uppnå läsning. Ekvationen förtydligar alltså de olika beståndsdelarna som krävs för 
läsning. Denna studie behöver en tydlig definition på läsförståelse för att förtydliga studiens in-
nehåll och resultat.  

Enligt Liberg, m.fl. (2015) har man valt bort ordet läsning i de internationella ramar som EU satt 
upp och ersatt detta med det internationella uttrycket reading literacy. Detta syftar på en djupare 
läsförståelse jämfört med endast läsning, för att förstärka vikten av att ”endast” avkodning inte är 
bra nog när det handlar om läsning. Om man endast avkodar så har man inte behärskat läsförstå-
else, det har man endast när eleven uppnått reading literacy (Liberg m.fl., 2015).  
Eckeskog (2013, s. 20) väljer också att påpeka att det svenska begreppet läsförståelse översätts 
med det snäppet starkare uttrycket reading literacy. 

Denna studie kommer att använda sig av forskaren Barbro Westlunds (2013, bilaga 1) definition 
av läsförståelse, vilken är: ”En dynamisk och målinriktad process som inkluderar färdighet, stra-
tegier, tidigare kunskap och motivation där läsaren och texten interagerar för att skapa mening”. 
Westlunds definition av ordet används i denna studie eftersom hon jobbar som lektor i läs- och 
skrivutveckling och är väl insatt i ämnet. Hon är därför tillförlitlig. Dock kan det finnas olika 
typer av läsförståelse, exempelvis så kan man behärska läsförståelse av traditionella texter, av 
digitala texter eller traditionella texter på skärm (Rasmusson, 2014, s. 3). Det är viktigt att upp-
märksamma att läsförståelse inte endast kan syfta på den förstnämnda av de ovanstående.  

3.3 Text, bild och multimodalitet  
För att denna studie ska vara möjlig att läsa och även förstå på det ämnade sättet så behöver or-
det text definieras. En definition av begreppet text är exempelvis gjord av Clifford Geertz. Geertz 
menar att text är ett väldigt vidgat begrepp eftersom det kan finnas i nästan allt runt oss i form av 
såväl ord och symboler som bild och film. Text kan definieras som en skriven eller muntlig ut-
saga som är meningsfull i sitt sammanhang, skriver Anders Björkvall (2009, s. 8). Detta kommer 
vara den definition som används i denna studie. Vidare förtydligande så kan ett exempel på en 
text vara: där är en bok. Om det endast skulle stå: är, så är detta inte en text.  

Det finns många definitioner på bild, vilket medför en viss svårighet att hitta en entydlig definit-
ion av begreppet. Exempelvis skriver Rune Pettersson (2008, s. 13) att bilder delvis kan delas upp 
i två större, mer övergripande kategorier som förklarar begreppet först som en inre eller yttre 
visuell verklighet. Med detta menar han att en bild kan ses både på ett yttre plan, exempelvis en 
bild i en bok eller på ett inre plan vilket är en bild vi ser i huvudet. Vidare så är det vanligt att 
bilder definieras som en (oftast) tredimensionell representation av verkligheten och även fantasi. 
I denna litteraturstudie så syftar begreppet bilder till dessa definitioner men med tillägget att det 
även kan handla om rörliga, digitala representationer. 
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Människor har använt sig av bilder för att förstå och förmedla information i minst 35,000 år, 
skriver Carney och Levin (2002, s. 5). Detta innebär att bilder som assistans till förståelse är allt 
annat än en ny idé. Pettersson (2008, s. 134) menar att det är betydligt lättare att komma ihåg en 
bild, jämfört med text, vilket kallas för pictorial superiority effect. Vidare så hävdar han att ”bilder blir 
länkar till textförståelse, precis som den fysiska verkligheten blir när man talar” (Pettersson, 2008, 
s.139).  

Kress och van Leeuwen (1996, s. 13) beskriver hur deltagare av någon form av kunskaps- eller 
informationsöverföring behöver välja det mest lämpliga sätt att förmedla sig på. Det kan alltså 
vara text, bild, både och eller något annat som är den mest lämpliga för just den personen, i det 
ögonblicket, att förmedla sig på.  

Caroline Liberg menar att det textuella ”landskapet” har genomgått en stor förändring på de sen-
aste decennierna (2010, s. 5). Hon skriver att vi använder oss i väldigt stor utstreckning av skärm 
för att både läsa och skriva och även dagens tryckta texter har förändrats på det viset att bilder 
har getts ett mycket större utrymme (Liberg, 2010, s. 5). Flera olika sätt eller modes används för att 
ge mening till en text. Detta ger oss multimodalitet (Liberg, 2010, s. 5). Anders Björkvall väljer att 
beskriva multimodalitet på liknande vis och menar att texter som omfattar flera olika former av 
kommunikation är exempel på multimodalitet (Björkvall, 2009, s. 8). Vidare så menar Liberg att 
mängden bilder som nu finns i texter medför ett krav på en annan slags läsning (Liberg, 2010, s. 
5). 

Multimodalitet är ett begrepp som används mer och mer inom pedagogiken. Begreppet syftar på 
att flera olika modaliteter används tillsammans och även att modaliteter som bilder och ljud 
också ger information genom hur de samspelar, menar Staffan Selander, professor i didaktik vid 
Stockholms universitet (Skolverket, 2015). Multimodala verktyg är alltså de verktyg vi använder 
för att få fram bilder, ljud eller andra modaliteter. Exempel på multimodala verktyg är exempelvis 
datorer och mobiltelefoner. Dessa kan benämnas som tekniska multimodala verktyg, men mul-
timodala verktyg kan även bestå av böcker (som innehåller text och bild) eller liknande.  

I sagoböcker berättas historien med hjälp av både text och bilder. Författare och illustratörer 
använder sig av samspelet för att få fram en meningsfull berättelse för unga läsare. Bilder i sam-
spel med text kan även ske på andra sätt än det klassiska viset på papper och i böcker, det kan 
även ske digitalt och är i dagens läge ett väldigt vanligt sätt för människor att möta text. Dagens 
ungdomar möter text i mobiltelefoner, datorer, dataspel, med mera och där är texten ofta ack-
ompanjerad av bilder, antingen stillbilder eller rörliga. Allt oftare möter elever även digital läsning 
i klassrummet som en del av deras undervisning i flera olika ämnen. Då författaren till denna 
studie har stött på detta är det oftast i samband med språkinlärning som den digitala läsningen är 
aktuell. I den studie som Wennås-Brante och Holmqvist (2017, s. 101) genomfört skriver de att 
bilder ofta är inkluderade i digitala inlärningsmoment med tanken att de ska gynna elevers lä-
rande.  
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4 Metod 
Följande del av arbetet kommer att beskriva hur studien har genomförts. Först kommer studiens 
design att presenteras. Därefter följer information om hur sökningen genomförts, vilka etiska 
överväganden som gjorts och hur analysen av de inkluderade studierna genomförts.  

4.1 Studiens design 
Denna undersökning är en litteraturstudie vilket innebär att man utgår från tidigare empirisk 
forskning för att samla in data som man sedan kan dra egna slutsatser från och därmed besvara 
sin egen frågeställning (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 31). En litteraturstudie innebär att man 
systematiskt söker litteratur inom det valda ämnet, i detta fall hur bilder i texter påverkar elevers 
läsförståelse. Detta innebär att resultatet bygger på empiriska studier som är fackgranskade, det 
vill säga att de har publicerats i avhandlingar och vetenskapliga tidskrifter. Den litteratur som 
används bör vara aktuell inom det valda ämnet. Därför har sökningen i denna studie skett med 
en gräns på fem år gammalt material. Detta eftersom ny forskning alltid tillkommer och i vissa 
ämnen går forskningen väldigt snabbt fram. Denna metod tillämpas för att skapa ny forskning 
om vårt samhälle och vår värld (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 43). Studien ska tydligt kunna 
redovisa hur författaren har gått tillväga och ska även vara tillgänglig för granskning (Eriksson 
Barajas m.fl., 2013, s. 28). Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 27) skriver att en litteraturstudie bör 
uppfylla vissa kriterier: 

• Att författaren tydligt beskriver sina metoder och kriterier för sina urval och sökningar av 
vetenskapliga texter 

• Att författaren tydligt redogör för sin sökstrategi 
• Att författaren gör en systematisk kodning av de studier som inkluderas 

• Att författaren, om möjligt, gör en metaanalys för att ta fram en slutsats utifrån flera 
mindre studier.  

4.2 Sökprocessen 
Detta avsnitt kommer att presentera sökprocessen av denna litteraturstudie. En beskrivning av 
databaser, sökstrategi, urvalskriterier och kodning eller analys av de valda studierna är vad som 
presenteras. I resultatavsnittet presenteras studiernas resultat först var och en. Därefter presente-
ras resultaten utifrån de valda frågeställningarna och på så sätt har en analys av studierna gjorts 
utifrån dessa.  

4.2.1 Databaser och sökord 
Nedan kommer en beskrivning av de valda databaserna att presenteras. För att fånga internation-
ell forskning som presenterats både i språkvetenskapliga och pedagogiska sammanhang har data-
baserna LLBA respektive ERIC använts. För att fånga svensk forskning har DiVA och Swepub 
använts. Trots att sökningar även kan göras manuellt användes i denna studie enbart databassök-
ningar eftersom dessa gav tillräckligt omfattande resultat. 

Swepub är en söktjänst som söker forskningspublikationer hos cirka fyrtio lärosäten runt om i 
Sverige. ERIC- ebsco som är en stor databas som täcker både psykologi och pedagogik. Här kan 
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man finna olika slags litteratur, böcker, rapporter, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Litte-
raturen är till större del på engelska. LLBA (Linguistics and Language Behavior Abstracts) är en 
söktjänst som innehåller litteratur som behandlar ämnen som är språkvetenskapliga. DiVA är ett 
öppet arkiv där både forskningspublikationer och även studentuppsatser finns publicerade.  

Denna litteraturstudie startade med att ett syfte och två frågeställningar formulerades. Därefter 
definierades viktiga begrepp såsom läsförståelse, bild och text. Detta medförde att vissa sökord 
uppkom relativt naturligt eftersom de ringade in de valda frågeställningarna. De valda sökorden 
var: läsförståelse, bilder vilka översattes på engelska till illustration, reading comprehension, picture. 
Vidare lades begreppet digital reading till. Detta eftersom vikten av dessa sökord framkom genom 
de tidigare sökningarna. Sökorden kombinerades i de olika databaserna för att finna relevant lit-
teratur till denna studie.  

4.2.2 Urval 
Studien begränsades först till åldersgrupp F-3, dock lades även årskurs 4 till eftersom somliga 
elever i årskurs 3 kan vara så pass utvecklade som eleverna i årskurs 4. Dessa begränsningar ge-
nomfördes genom att läsa titel och abstract och på så vis läsa mig till vilken ålder undersökning-
en syftade till. Litteraturen begränsades från år 2012 fram till 2017 på grund av att denna studie 
ska syfta till dagens skola. Då mycket har utvecklats på relativt kort tid med många utvecklingar 
inom tekniken de senaste åren, t.ex. används datorer och surfplattor i nästan varje klassrum. 
Även nästan varje hem har i dagens läge dator eller surfplatta. Jämför detta med hur det såg ut 
för tio år sedan, så är detta en stor ökning.  

Eriksson Barajas m.fl. skriver att “Vetenskap kan definieras både som ett förhållningssätt och ett 
sätt att arbeta. Det vetenskapliga förhållningssättet kännetecknas av objektivitet, systematik och kri-
tiskt tänkande” (2013, s. 43, kursivering i original). För att genomföra en litteraturstudie måste 
vissa etiska överväganden göras och även presenteras. De studier som ingår ska ha genomgått 
etisk prövning, de ska inkluderas oavsett om resultaten som framkommit i de olika studierna är 
motsägelsefulla och de texter som valts att medverka i undersökningen ska arkiveras efteråt (Er-
iksson Barajas m.fl., 2013, s. 69). Den litteratur som används i denna studie är peer re-
viewed/refereegranskade och publicerad i fulltext. 

Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 31) finns det inte specifika regler för hur många studier 
som bör ingå i en litteraturstudie. Målet är däremot att man ska finna så många relevanta studier 
som möjligt inom studiens valda område –  vilket i detta fall är om läsförståelsen kan påverkas av 
bilder i text.  

4.2.3 Urvalsprocess 
När sökningar i databaserna hade genomförts lästes rubriker och abstract igenom. Utifrån de 
ovan nämnda urvalskriterierna lästes den passande litteraturen i sin helhet för att sedan kunna 
avgöra om den skulle inkluderas i denna studie. Flera studier valdes bort eftersom de tack vare 
abstract förklarade att studien riktades mot unga vuxna eller liknande. I nedanstående tabeller (se 
tabell 1–4) presenteras databassökningarna med de sökord som användes, hur många träffar som 
fanns, lästa abstract, läst litteratur samt den litteraturen som inkluderades i denna studie. De stu-
dier som funnits som dubbletter presenteras endast den första gången som resultatet framkom-
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mit. De presenteras i den databas som de hittades i först. De studier som fallit bort från sökträf-
far till inkluderade studier har utgått genom att de inte svarade mot de uppställda urvalskriterier-
na (se ovan).  

Tabell 1. Sökning genomförd i ERIC 

Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
studier 

Inkluderade studier 

picture, illustrat-
ion, reading 
comprehension 

28 28 7 -“The pictures can say more things”: 
changes across time in young childrens 
references to images and words during 
text discussion (Auckerman m.fl. 
2016). 
- Relationship between graphical device 
comprehension and overall text compre-
hension for third grade children (Rob-
erts, m.fl. 2015). 
- Reconsidering childrens readings: In-
sights into the reading process (Arya & 
Feathers 2012). 

Tabell 2. Sökningar genomförda i Swepub 
Sökord Träffar Lästa 

abstract 
Lästa stu-
dier 

Inkluderade studier 

Reading 
comprehension 
picture 

4 2 2 - Reading from multimedia materials: bene-
fits of Non-congruent Pictures on Reading 
Comprehension for Dyslexic Readers 
(Wennås-Brante & Holmqvist, 2017).  

Reading 
comprehension 
illustration 

1 0 - - 

Läsförståelse 
bilder 

2 2 2 - 

Läsförståelse 
illustration 

- - - - 

Reading 
comprehension 
digital reading 

6 3 1 - Screen vs. paper what is the differ-
ence for reading and learning? (Wi-
berg & Myrberg, 2015) 

Tabell 3. Sökning genomförd i LLBA 
sökord träffar lästa abstract lästa studier inkluderade studier 
Reading com-
prehension pic-
ture or illustra-
tion 

5 5 2 - 

Tabell 4. Sökning i DiVA 
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Sökord Träffar Lästa abstract Lästa studier Inkluderad stu-
die 

reading 
comprehension 
digital reading 

9 2 1 – Det digitala 
läsandet - Begrepp, 
processer och resul-
tat (Rasmusson, 
2014) 

4.3 Översikt av inkluderade studier 
I tabell 5 presenteras den inkluderade litteraturen översiktligt med uppgifter om land för studiens 
genomförande, var den publicerats och typ av text. 

Tabell 5. Inkluderad litteratur 

 Författare År Titel Publicering Land Typ av text 

1 Auker-
man m.fl. 

2016 “The pictures can say more 
things”: Change across time 
in young children's references 
to images and words during 
text discussion 

Reading Re-
search Quarter-
ly, v51 n3 
p267-287 Jul-
Sep. 21 pp. 

USA Artikel 

2 Roberts 
m.fl.  

2015  Relationship between graph-
ical device comprehension and 
overall text comprehension 
for third grade children  

Reading Psy-
chology, v36 
n5 p389-420. 
32 pp. 

USA Artikel 

3 Arya & 
Feathers 

2012 Reconsidering children's read-
ings: Insights into the reading 
process 

Reading Psy-
chology, v33 
n4 p301-322. 
22 pp. 

USA Artikel 

4 Wennås-
Brante & 
Holmqvist 

2017 Reading from multimedia 
materials: benefits of Non-
congruent Pictures on Read-
ing Comprehension for Dys-
lexic Readers 

The Turkish 
Online Journal 
of Educational 
Technology 

Sverige Artikel 

5 Wiberg & 
Myrberg 

2015 
Screen vs. paper what is the 
difference for reading and 
learning?  

Insights, ISSN 
2048-7754, 
Vol. 28, nr 2, s. 
49-54 

 

Sverige Artikel 

6 Rasmusson 2014 Det digitala läsandet - Be-
grepp, processer och resultat  

Mittuniversitet 
Härnösand 

Sverige Doktorsav-
handling 
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Analys av data 
Jag sökte i de utvalda studierna efter beskrivningar av samband mellan bild och text i fråga om 
läsförståelse, speceillt intriktat på läsning på skärm respektive läsning på tryckt material. I en 
andra läsning riktades fokus på vad som stärker respektive förhindrar läsförståelse. 
5 Resultat 
I följande del kommer de resultat som denna studie har kommit fram till att presenteras. Först 
presenteras de inkluderade studierna med tillhörande sammanfattningar. Därefter presenteras 
studierna utifrån de två frågeställningarna som rör digitala respektive tryckta texter samt faktorer 
som gör att bilder bidrar till läsförståelse.  

5.1 Sammanfattningar av de inkluderade studierna 
“The pictures can say more things”: Change across time in young children' s references 
to images and words during text discussion av Auckerman m.fl. (2016): 

Denna studie genomfördes i USA under ett år där författarna analyserade bokdiskussioner som 
gjordes med andraklasselever. Dessa tjugo elever var sju-åtta år gamla och deras första språk var 
spanska. Författarna ville undersöka hur eleverna refererade till bokens språkliga innehåll och 
den verbala beskrivningen av bilder samt hur dessa referenser förändrades över tid. Studien un-
dersökte även om det var någon skillnad mellan hur de mer eller mindre utvecklade ordavkodar-
na i elevgruppen refererade till det språkliga innehållet eller till bilderna. Resultatet visade på att i 
början av studien så refererade eleverna mestadels till bilder men med tiden utvecklade de sedan 
ett större referenscenter med det språkliga innehållet. Författarna fann även att de elever som 
bättre kan avkoda en text oftare refererar till det språkliga innehållet. Slutsatsen av studien visar 
att resultatet stödjer uppfattningen om hur viktig det är att elever tillsammans får diskutera mul-
timodala texter. 

Relationship between graphical device comprehension and overall text comprehension 
for third grade children av Robert m.fl. (2015): 

Syftet med denna studie var att studera sambandet mellan läsförståelsen och förståelsen av gra-
fiska anordningar. Studien involverade 156 tredjeklasselever från arton olika klassrum från nord-
östra USA. Dessa elever var åtta-tio år gamla där 87 var flickor och 69 var pojkar. Undersökning-
en genomfördes med hjälp av lästest och resultatet visade att elevernas grafiska förståelse starkt 
var relaterad till elevernas läsförståelse. 

Reconsidering children' s readings: Insights into the reading process av Arya & Feathers 
(2012): 

Denna studies syfte var att undersöka hur elevers läsprocesser ser ut. Författarna fokuserade på 
två engelsktalande flickor i årskurs två som båda var på en nybörjarnivå i sin läsning. Studien 
samlade in data mellan januari till april med hjälp av “eye tracking method” samt att en av fors-
karna satt tillsammans med eleverna en och en där eleven först själv fick läsa igenom en text för 
att sedan återberätta texten för forskaren. Resultatet visar att eleverna använder bilderna för att 
skapa mening när det t.ex. är svårt att avkoda vissa ord, de använde bilderna som ledtrådar för att 
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förstå innebörden i texten. Eleverna använde även bilderna som ett slags facit för att se att de läst 
texten rätt. Författarna drar slutsatsen att eleverna använder bilder både som hjälp och som be-
kräftelse på att de förstått rätt.Reading from multimedia materials: benefits of Non-
congruent Pictures on Reading Comprehension for Dyslexic Readers av Wennås-Brante 
& Holmqvist (2017): 

Syftet med denna artikel hänvisar till en studie som gjorts för att undersöka hur elever med 
dyslexi påverkas av bilder i samband med text. Författarna hänvisar till olika studier som bland 
annat genomfördes genom att visa en bild ytterst hastigt, genom att de fick se en skymt av en 
bild och sedan få en text att läsa. Eleverna fick sedan svara på frågor kring texten. Denna under-
sökning visade att denna skymt gynnade förståelsen hos eleverna, vilket gäller både de med och 
utan dyslexi1. Vidare så genomfördes en undersökning där eleverna fick se en bild (exempelvis 
kubism) och även fick läsa en text som hörde ihop med bilden. När eleverna sedan fick frågor 
kring detta så svarade de mer utförligt om de hade tittat på bilden och läst texten än de som end-
ast läst texten. Även detta visade på ökad och djupare förståelse tack vare bild tillsammans med 
text. Studierna visade även att genom att titta på bilden innan de läser texten så gynnas förståel-
sen som mest (för alla). Ett av de resultat som framkom av denna studie var den svårighet som 
nu finns för de lärare som ska lära sig att designa det material som de ska använda i lektionerna.  
Materialet bör stödja eleverna att läsa texterna “på rätt sätt”.   

Screen vs. paper what is the difference for reading and learning av Wiberg & Myrberg 
(2015):  

Denna artikel syftar till att ta reda på om det finns någon som helst sanning i att det skulle kunna 
vara skadligt eller dåligt på något vis att läsa på skärm i stället för på papper. De hänvisar till stu-
dier som genomfördes i Norge som visar på goda resultat (där gamla människor till och med 
läser snabbare på skärm än på papper), men ändå så svarar alla de deltagande i studien att de 
föredrar att läsa på papper. Studiens resultat visar att de som läste på papper lättare kom ihåg vad 
de hade läst och därmed även fick en ökad läsförståelse. De menade att det kunde bero på att 
scrollandet på datorn medförde ett visst störningsmoment. De hänvisar vidare till en studie av 
Aukerman och Lauterman som genomfördes på papper och på skärm. Även dessa resultat visade 
först att läsning på papper var det effektivaste sättet att förstå en text, men efter vidare under-
sökningar visade det sig inte vara på grund av teknologin utan snarare det psykologiska som på-
verkar. Men vidare så visar undersökningar att man kan överkomma den brist på självförtroende 
som läsning på skärm ofta medförde. För att använda ett nytt medium måste du först bli bekväm 
med det. Över hälften av alla tvååringar i Sverige använder sig av internet (ofta på Ipad eller an-
nan läsplatta). Detta innebär att den generationen som nu är barn kommer troligtvis vara mer 
bekväma med att läsa på skärm och kommer troligen ha större självförtroende när det handlar 
om läsning på skärm.  

Det dig itala läsandet - Begrepp, processer och resultat av Rasmusson (2014): 

Rasmusson menar att 100 % av 12–15-åringar i Sverige använder internet dagligen. Detta kan 
jämföras med de 65 % av vuxna som för ett decennium sedan hade tillgång till internet. Dessa 
                                                 
1 Begreppet dyslexi kommer i denna studie att användas som ett allmänt begrepp. Detta eftersom en tydlig definition 
i använda studier saknas.  
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siffror visar på en snabb utveckling inom området. Vidare så menar Rasmusson att internet har 
medfört att flera aktiviteter som innehåller läsning blivit populära. Syftet med denna studie och 
de fyra undersökningar som genomfördes var att se om läsning på skärm jämfört med läsning på 
papper medförde några skillnader i läsförståelse, om det finns några könsskillnader och om det 
finns några socioekonomiska skillnader som spelar in i inlärningen. Alla deltagare i undersök-
ningarna genomförde lästester såväl på papper som på skärm för att sedan kunna analysera och 
dra slutsatser från resultatet. Resultatet med undersökningarna visar att eleverna har en viss ökad 
läsförståelse när de läser på papper jämfört med läsning på skärm. En möjlig förklaring till detta 
är enligt Rasmusson att när eleverna ska läsa på skärm så behöver de hantera mer än endast ett 
papper, de behöver även scrolla och liknande vilket kan vara ett distraktionsmoment.  

5.2 Resultat utifrån frågeställningarna 
Nedan presenteras de inkluderade studierna i syfte att svara på denna studies två frågeställningar. 

5.2.1 På vilket sätt påverkar bilder elevers läsförståelse av digitala respektive tryckta 
texter i årskurs F–3?  
Finns det någon sanning i att det är dåligt eller till och med skadligt att läsa på skärm? Detta und-
rar Wiberg och Myrberg (2015, s. 49). De väljer att hänvisa till undersökningar som genomförts 
av Kretzschmar m.fl. i Norge där resultatet blev att de medverkade i studien föredrog att läsa på 
papper och även fick bättre resultat på läsförståelsetest när det genomfördes på papper jämfört 
med skärm. De som hade läst en text på papper kom oftare ihåg vad de hade läst. Wiberg och 
Myrberg (2015, s. 50) menar att det kan bero på att läsning på skärm medför vissa störningsmo-
ment som scrollande och ibland även bilder genom reklam och liknande (de undantag som fanns 
var äldre människor som fick bättre resultat på skärm, vilket kan bero på den ökade kontrasten 
mellan bakgrunden och texten som en skärm medför och därför blir texten tydligare och alltså 
mer lättläst för de som har en nedsatt syn [Wiberg & Myrberg, 2015, s. 50]).  

Wiberg och Myrberg tar även upp en studie som Aukerman och Lauterman genomförde för att 
undersöka om det är lättare att läsa på papper än på skärm. Resultaten visar att människor får en 
bättre förståelse när de läser på papper. Däremot visade resultaten även att den sämre förståelse 
människor får av läsningen på skärm är på grund av psykologiska faktorer och inte just att det är 
svårt att läsa på skärm. Människor är helt enkelt vana vid att läsa på papper och därför går det 
bättre menar de, skriver Wiberg och Myrberg (2015, s. 50). Man behöver bli bekväm med ett nytt 
medium innan man även blir duktig på det. Över hälften av alla tvååringar som finns i Sverige 
använder idag internet på något vis. Detta innebär att de kommer vara vana med att hantera bild 
och text på skärm (Wiberg & Myrberg, 2015, s. 53). De svar som de kommit fram till kan möjlig-
en svara på frågan om det är dåligt att läsa på skärm men de svarar inte på om det skulle kunna 
vara farligt på något vis. Rasmussons resultat visade att elever hade en viss ökad förståelse när de 
läste på papper jämfört med läsning på skärm (2014, s. 51). Den läsning som genomfördes på 
papper hade ingen form av bilder inkluderade och texten på skärm hade inte bilder som hörde 
samman med texten. Andra bilder i form av bakgrundsbilder, reklam eller liknande framkommer 
inte. 
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Wennås-Brante och Holmqvist (2017, s. 101) menar att bilder ofta är inkluderade i digitala inlär-
ningsmoment med tanken att de ska gynna lärandet. Författarna undersökte hur detta påverkar 
läsförståelsen hos elever med och utan dyslexi (Wennås-Brante & Holmqvist, 2017, s. 101). De 
kom fram till att det är delvis sant att bilder stödjer texter till en djupare inlärning eftersom de 
svar de gav på frågor kom från den bild som eleverna hade sett och inte enbart från den text som 
de hade läst (Wennås-Brante & Holmqvist, 2017, s. 110, 111). Vidare så kom de fram till att bil-
der stödjer förståelsen genom att enbart ses genom en så kallad “skymt” (Wennås-Brante & 
Holmqvist, 2017, s. 112). Ännu djupare förståelse verkar komma av att titta på bilden (som till-
hör texten) så tidigt som möjligt i läsningen (Wennås-Brante & Holmqvist, 2017, s. 112). Förfat-
tarna menar att en svårighet med detta är hur lärare ska lära sig att designa sitt material så att 
elever kan ta del av det på “rätt” sätt för att förstå materialet.  

Vidare så kan elever som håller på att lära sig att läsa använda bilder i text både som ledtrådar 
och hjälp när de ska avkoda vissa ord men även för att se att de har förstått texten rätt, skriver 
Arya och Feathers (2012, s. 313). Undersökningen visade även att elever ibland använder bilder i 
text som ett slags facit för att se att de förstått texten korrekt (Arya & Feathers, 2012, s. 314). 

Sammanfattningsvis så verkar bilder i text inte ha ett enhälligt svar till frågan som ställdes. Bilder 
i text antingen på skärm eller på papper kan ha olika effekt på olika elever (exempelvis dyslexi 
eller ej). Vissa menar att bilder stödjer inlärningen och vissa menar att bilder stör läsningen och 
då även inlärningen (Wiberg & Myrberg, 2015, s. 50, Arya & Feathers, 2012, s. 314).  

5.2.2 I vilka sammanhang bidrar texter som innehåller bilder till elevers ökade läsför-
ståelse för elever årskurs F–3  

Bilder i text kan ha både positiv och negativ effekt på elevers läsförståelse, menar Rasmusson 
(2014), som har genomfört en studie där elever med och utan dyslexi genomför olika lästest på 
papper och även på skärm. Studierna visar inte upp några enhetliga resultat i frågan om det är 
lättare att förstå en text skriven på papper (Rasmusson, 2014, s. 28). Studierna har däremot 
kommit fram till att kognitiva funktioner som exempelvis arbetsminnet har en större betydelse 
för läsförståelse av digitala texter (Rasmusson, 2014, s. 28). Vidare har studierna även kommit 
fram till att personer med dyslexi kan hindras av texter som samverkar med bilder, dock kan ele-
ver utan dyslexi men med lässvårigheter bli hjälpta av den multimodalitet som digitala texter er-
bjuder (Rasmusson, 2014, s. 28). Vidare så hänvisade Rasmusson (2014, s. 16) till Hillesund 
(2010), som genomförde en studie (dock med vuxna personer) och vars resultat visade att det 
inte var gynnsamt att läsa på skärm om man “ville bli uppslukad” av texten, eftersom en skärm 
ofta innehåller för många distraktionsmoment, som exempelvis bilder eller liknande. 

Wennås-Brante och Holmqvist (2017, s. 101) menar att bilder ofta är inkluderade i digitala inlär-
ningsmoment med tanken att de ska gynna lärandet. De undersöker hur detta påverkar elever 
med och utan dyslexi (Wennås-Brante & Holmqvist, 2017, s. 101). De menar att eleverna, trots 
att de endast fått se en skymt av en bild, ofta sedan har mer utvecklade svar på frågor kring en 
text, vilket även gäller elever med dyslexi (Wennås-Brante & Holmqvist, 2017, s. 101). De kom 
fram till att det är delvis sant att bilder stödjer text till en djupare inlärning eftersom de svar ele-
verna gav på frågor kom delvis från den bild som de hade sett och inte enbart från den text som 
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de hade läst (Wennås-Brante & Holmqvist, 2017, s. 110, 111). Vidare så kom de fram till att bil-
der stödjer förståelsen genom att enbart ses genom en så kallad “skymt” (Wennås-Brante & 
Holmqvist, 2017, s. 112). Ännu djupare förståelse verkar komma av att titta på bilden (som till-
hör texten) så tidigt som möjligt i läsningen (Wennås-Brante & Holmqvist, 2017, s. 112). Förfat-
tarna menar däremot att lärare har svårigheter att designa sitt material på rätt sätt så elever kan ta 
del av materialet på bästa vis. Lärare bör lära sig att designa sitt material så elever kan utvecklas 
till sin fulla potential.  
Även Roberts m.fl. (2015, s. 408) genomförde en undersökning vars resultat visade att elevers 
läsförståelse var starkt knuten till hur väl de förstår det grafiska som fanns i samband med texten, 
alltså bilderna.  

Den studie som Aukerman m.fl. (2016, s. 276) genomförde visade att elever som befann sig i 
början av sin läsinlärning ofta refererade till bilder när de skulle förklara innehållet i en text som 
innehöll bilder. Denna undersökning genomfördes i ett år och det var endast i början av året som 
eleverna ofta refererade till bilderna. Med tiden så utvecklade eleverna ett större ”referenscenter” 
till det innehåll som fanns i texterna (Aukerman m.fl., 2016, s. 278). De lärde sig alltså att stödja 
sin förståelse på texten i större utsträckning. Författarna menar att de elever som är starkare lä-
sare oftare refererar till texten (Aukerman m.fl., 2016, s. 279). Den slutsats som studien kom 
fram till var att elever behöver diskutera multimodala texter och öva på detta och i och med det 
även öva upp sin läsförståelse (Aukerman m.fl., 2016, s. 285).  

Slutligen kan man säga att de elever som har dyslexi är svårt att komma fram till ett enhälligt svar 
gentemot. Dyslektiker kan både hjälpas och stjälpas av bilder menar dessa studier som använts 
till denna undersökning. Vidare så är elever med nedsatt syn exempel på personer som kan gyn-
nas av att bilder kombineras i text som läses på skärm. Kommentar:  

6 Diskussion 
I följande kapitel kommer olika diskussioner om studien att presenteras, först i form av en me-
toddiskussion, där syftet är att kritisk granska studiens kvalitet. Därefter presenteras en resultat-
diskussion, där studiens resultat diskuteras i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

6.1 Metoddiskussion 
Eftersom denna undersökning skulle stödja sig på tidigare forskning ansåg jag att en litteratur-
studie som ett självklart val av arbetssätt.  

Möjliga svagheter i arbetet är problem som uppstått genom att det inte funnits etablerade sökord, 
vilket medförde en viss osäkerhet kring de sökord som användes och då även en risk att inte 
hitta alla relevanta/de mest relevanta källorna. Exempelvis valdes inte ordet image ut för att an-
vändas i de engelska sökningarna. Det är möjligt att detta medfört att inte all relevant litteratur 
fångats upp av studien. Studiens syfte skulle kunna undersökas teoretiskt, men jag valde att un-
dersöka resultat från empirisk forskning. Detta har påverkat studiens resultat. Syftet hade därmed 
kunnat riktas tydligare mot lärares arbete med bilder i texter.  
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Styrkor i detta arbete är att jag har följt de steg som en systematisk litteraturstudie bör följa. Er-
iksson Barajas m.fl. (2013, s. 48) betonar att det är viktigt att ha en så pass neutral ståndpunkt till 
sin undersökning som det är möjligt, vilket till bästa förmåga genomförts i denna studie. Jag an-
vände mig av ett flertal databaser: Eric, LLBA, DiVA och Swepub. Genom att använda mig av 
flera databaser ökade chanserna att hitta relevanta studier för mitt område. Det medförde även 
att jag hittade fler studier jämfört med om jag valt att begränsa mig till exempelvis endast svenska 
sökmotorer. När jag började genomföra sökningar så hade vissa sökord valts ut. Dessa var läs-
förståelse och bilder och de översattes på engelska till illustration, reading comprehension och 
picture. Vidare så lades fler sökord till eftersom de visade sig vara nödvändiga eftersom de dök 
upp ett flertal gånger i olika studier. Dessa var digital reading eller digital läsning. På grund av de 
begränsningar som jag valde att använda mig av i form av årtal, fackgranskning och fulltext, är 
det troligt att flera källor inte använts. Dock anser jag att vikten av fackgranskning är för bety-
dande för att välja bort och det snäva åldersintervallet var nödvändigt på grund av den snabba 
utvecklingen inom teknik i vårt samhälle. Forskning som exempelvis är tio år eller mer menar jag 
är ointressant i denna undersökning. Fulltext var ett kriterium som jag valde eftersom arbetet 
skulle god reliabilitet. Det kan vara värt att lägga märke till att det kan vara en fördel för den egna 
studiens omfång om man inte väljer att ha fulltext som ett kriterium. Jag anser att min studie har 
relativt god validitet då jag använt mig av alla källor som var fackgranskade som kunde hittas via 
de sökord som jag använde. Eftersom jag inte valt ut några av de källor som hittats, utan använt 
mig av alla som uppkommit genom min sökning, medför detta att denna studie har en relativt 
god reliabilitet. De motstridiga resultat som denna studie fann tyder även dessa på att litteraturen 
inte valts ut selektivt.  Jag har inte valt ut studier som skulle gynna mitt resultat. Mängden littera-
tur som fanns inom detta område visar att detta är ett aktuellt ämne. Många resultat som hittades 
var inte granskade, då de var studentarbeten och liknande, vilket tyder på att dagens (blivande) 
lärare ser multimodalitet i skolan som ett viktigt ämne att forska på. En av studiens svagheter är 
att analysen av den data som ingår inte gjorts utifrån någon specifik teori utan bygger på en mer 
allmän förståelse av läsförståelse.. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie är att bilder i text är någonting som ofta stödjer elevernas läsförståelse, 
men tyvärr inte alltid. Multimodalitet som arbetssätt i skolan kan vara gynnsamt för de flesta. De 
undantag som finns är elever som lider av dyslexi. Bilderna hjälper till att förtydliga texter som 
elever läser och därmed stödja dem i läsförståelsen, menar exempelvis Aukerman m.fl. (2016, s. 
276). Detta resultat syftar till text med bild på papper. Digital läsning, eller digital reading, vilket 
är läsning som sker på en skärm har andra resultat. Där får eleverna sämre förståelse mot om de 
läser på papper (Rasmusson, 2014, s. 51). Wiberg och Myrberg (2015, s. 50) har kommit fram till 
samma resultat och håller med om att elever uppnår bättre läsförståelse när de läser en text på 
papper jämfört mot på en skärm. De menar att läsning på skärm kräver att eleverna även behö-
ver lägga koncentration på att scrolla i texten och även ibland försöka ignorera reklam eller bilder 
med mera. Då scrollande inte går till på samma vis på en dator som på en surfplatta skulle det 
vara av intresse att veta om det är scrollandet i sig som är störningen eller någonting annat. Bland 
de människor som gynnades av läsning på skärm var personer med nedsatt syn och detta skulle 
kunna vara en väg till att stödja de som har någon form av nedsatt syn. Slutligen har de kommit 
fram till att elever inte ännu är lika bekväma med att läsa på annat medium än papper och att de 
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måste behärska mediet innan de kan bli duktiga på det och uppnå en ökad läsförståelse (Wiberg 
& Myrberg, 2015, s. 53). Eftersom dagens småbarn är så pass vana att hantera skärmar och lik-
nande i form av mobiltelefoner och surfplattor så är det troligt att de kommer att uppnå bättre 
resultat vid läsförståelse på skärm (Wiberg & Myrberg, 2015, s. 53).  

Wennås-Brante och Holmqvist (2017, s. 101) däremot menar precis som Arya och Feathers 
(2012, s. 313) att bilder kan användas som ledtrådar för att förstå texten bättre och därmed även 
få en ökad läsförståelse. Robert m.fl. (2015, s. 408) menar att bilder och grafik i text är starkt 
förknippat med den läsförståelse som eleverna uppnår. Dock är det inte alla elever som gynnas 
av bilder i text menar Rasmusson (2014, s. 28), som syftar på de elever som har dyslexi. Hon 
menar att de eleverna påverkas på ett negativt sätt av att bilder stör läsförståelsen hos dem på 
grund av att det blir svårt för dem att koncentrera sig på textens innehåll (s. 28). Det är därför 
inte gynnsamt att läsa texter via en skärm om eleverna ska bli uppslukade av texten då det är för 
många distraktioner. Wennås-Brante och Holmqvist menar däremot att elever med dyslexi gyn-
nas av att se en bild i samband med texter. De har kommit fram till att en snabb skymt av en bild 
stödjer alla elevers läsförståelse (Wennås-Brante & Holmqvist, 2017, s. 101). Tack vare den för-
djupade läsförståelsen så leder detta också till fördjupad inlärning (Wennås-Brante & Holmqvist, 
2017, s. 110, 111). Bilder bör även visas så tidigt som möjligt för att öka elevers läsförståelse. 

Det verkar alltså inte finnas något enhälligt svar på frågan hur bilder i text påverkar elevers läs-
förståelse. Dock verkar det enligt dessa studier vara fler som kommit fram till resultatet att bilder 
stödjer läsförståelsen och därmed också inlärningen. Resultatet visar även att läsförståelsen ökar 
när texter läses på papper istället för på en skärm. Bilder kan vid läsning via skärm vara en dis-
traktion för läsningen och läsförståelsen. Det som verkar vara mest oklart är hur bilder i text 
påverkar elever som har dyslexi.  

Då de resultat som uppkommit av denna undersökning är motstridiga när det handlar om bild i 
text medför detta en viss svårighet till hur man som lärare kan ta fasta på detta i sin undervisning. 
Det jag vet med säkerhet att jag kommer ta med mig är det faktum att man inte ska ta för givet 
att bilder stödjer en läsare som behöver det utan kanske tvärtom.   

7 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur bilder i text påverkar elevers läsförståelse. Denna 
studie har kommit fram till att bilders påverkan på text verkar vara övervägande positiv enligt 
den forskning som hittats. Vikten av att elever har en god läsförståelse bottnar i det samhälle 
som vi vill leva i. För ett välutbildat samhälle så behöver vi stödja våra elever till en god läsförstå-
else. Med en god läsförståelse kommer de kunna studera till vad de vill och därmed stödja sam-
hället genom att vara skickliga i sitt yrke. Studiens reliabilitet är relativt god då de fackgranskade 
källor som använts är de som fanns att tillgå utifrån de sökord som användes. Dock skulle resul-
tatet kunna bli annorlunda om sökorden ändrades eller var fler eller att andra söktjänster använ-
des.  
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8 Förslag på vidare forskning 
Jag anser att vidare forskning borde göras inom liknande ämnen, alltså läsförståelse och bilder. 
Min syn på detta har ökat mer och mer i takt med att arbetet gått. Nu när jag såg hur pass mot-
stridiga resultat som finns är jag ännu mer övertygad om detta. Jag tycker att dessa frågor är vik-
tiga att besvara då vi lever i ett samhälle där elever ofta möter texter tillsammans med andra mo-
daliteter. Jag skulle vilja genomföra vidare forskning i årskurs 1-3 med syftet att undersöka skill-
naden i läsförståelse och läslust bland elever som läser en text med eller utan bilder. Eleverna ska 
läsa samma text och hälften får då texten med relevanta bilder och hälften får endast texten. Ef-
ter detta får alla elever svara på samma frågor angående texten och även svara på hur ”bra” de 
upplevde texten. Detta genomförs genom att svara på en skala mellan ett till tio exempelvis. Ge-
nom att genomföra denna forskning uppnås ett tydligt resultat kring hur elever påverkas av even-
tuella bilder när de läser.  
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