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Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka hur elever läser bilder. 

Frågeställningen som undersöks är Vilka olika sorters inferenser gör 

eleverna när de kommunicerar kring lästa bilder? Empirin som är hämtad 

i en årskurs två och tre analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Det 

framkom sex underkategorier av inferenser; Inferens genom kopplingar till 

egna erfarenheter, Inferens genom kopplingar utanför och mellan 

bilderna, Inferens genom att förutspå och förklara handling, Inferens 

utifrån tolkning av karaktären, Inferens genom koppling mellan fantasi 

och verklighet och Inferens genom att koppla bild till onomatopoetiska ord 

samt ord i text. Studiens slutsats är att elever spontant gör olika sorters 

inferenser och att det finns många faktorer som påverkar 

inferensskapandet. Studien visar även att eleverna behöver stöd i form av 

frågor när de ska utveckla inferensförmågan samt att de förhåller sig till 

bildmaterialet på olika vis. 

 
 



 
 

 

Förord 

Inspirationen till detta examensarbete kommer från vårt eget stora intresse för bild och medier. 

Vi är båda två mycket intresserade av att undersöka hur elever förhåller sig till bilder på olika vis 

och vilka inferenser som kan synliggöras genom bildsamtal.  

Vi vill passa på att tacka alla elever som ställde upp i vår undersökning och för allt stöd och 

uppmuntran våra VFU-handledare gett oss. Utan er hade inte arbetet kunnat genomföras! Vi vill 

även rikta ett tack till kurskamrater och handledare som har varit ett stort stöd under 

skrivprocessen. Tack även alla nära och kära som stöttat och peppat oss under hela arbetets gång!  

I arbetet har Jenny ansvarat för delarna: Tidigare forskning, Läsförståelse, Urval, Forskningsetik 

samt Tillförlitlighet och trovärdighet. Emma har haft ansvar för delarna: Visual literacy, 

Inferenser samt Material och genomförande. Inledning, Syfte, Frågeställning, Analysmetod, 

Metoddiskussion, Resultat, Diskussion samt Konklusion och implikation har vi haft gemensamt 

ansvar för och samskrivit. Även om vi haft våra olika ansvarsområden har vi båda tagit ett 

gemensamt ansvar för att komma med förbättringsförslag för att kunna utveckla arbetet 

tillsammans. Med detta sagt har vi varit involverade i skrivandet av samtliga delar av arbetet och 

därmed diskuterat och skrivit fram arbetet tillsammans.  

 

Jenny Björk och Emma Meyer 

Högskolan i Halmstad, 2015-06-04 
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1. Inledning 
Läsförståelse och förmågan att tolka text är en viktig aspekt i människans vardag. Vi omges 

ständigt av text, bild och andra medier som bär på budskap som inte alltid är tydligt utskrivet. Att 

gå bortom given information och kunna tolka budskap är därmed ytterst viktiga kunskaper för 

eleverna att utveckla i dagens samhälle. Vi hävdar att det krävs att skolorna anammar ett 

arbetssätt där eleverna kan utveckla sin förmåga att läsa mellan raderna i både text och bild för 

att eleverna ska kunna bli riktigt goda läsare med ett kritiskt tänkande. 

En viktig del i läsutvecklingen är att göra inferenser. Att göra inferenser innebär kortfattat att 

läsaren läser mellan raderna (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 15f). Dock upplever vi att det är den 

tryckta texten som fortsätter att dominera ute på skolorna, trots att bilderna är det som dominerar 

vår vardag i form av film, tv, reklam, Internet och datorspel för att nämna några. Vi upplever att 

flertalet elever saknar erfarenhet av att läsa visuella medier – såsom bilder – med en kritisk blick. 

Enligt Lgr-11 (Skolverket, 2011, s. 20) är dock kunskaper i bildkommunikation en viktig aspekt 

för att eleven ska kunna delta aktivt i samhället samt för att kunna uttrycka sina åsikter. 

Kommunikationen i samhället har enligt Liberg (2007, s. 8) förändrats från att vara starkt verbalt 

och skriftligt till att innefatta alternativa uttrycksformer så som bild, musik och rörelse. Detta 

benämns ofta som det vidgade textbegreppet. Även icke-skriftliga medier ses som text och är 

betydelsebärande (Liberg, 2007, s. 8). Vi upplever det som att verksamma lärare i skolan inte 

anammat det vidgade textbegreppet utan låter den skriftliga och verbala kommunikationen 

dominera. Detta kan leda till att eleverna inte utvecklar förmågan att analysera och förstå 

budskap ur ett vidgat textbegrepp. Därför anser vi det vara intressant att undersöka hur elever 

förhåller sig till det vidgade textbegreppet.  

Som vi nämnt anammas inte det vidgade textbegreppet i den utsträckning som behövs och 

frånvaron av visual literacy kan ses som problematisk. McVicker (2007, s. 85) framhäver att 

visual literacy är anpassad efter vårt moderna samhälle där människan har behov av att förstå 

omvärlden genom tolkningen av visuella representationer. Men att kunna bearbeta och tolka den 

information som visuella representationer bär på är inte medfött utan är något som kräver övning 

(Fast, 2007, s. 40). Om skolan inte vidgar sin syn på vad text och läsförståelse innebär finns 

risken att fokus kommer att ligga kvar på den skrivna texten och att man därmed missar den 

minst lika viktiga förmågan att läsa visuella representationer.  

En viktig del av visual literacy är inferensförmågan som handlar om att kunna läsa mellan 

raderna i bild och text (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 15f). Att göra en inferens, som det kallas, är 

att kunna gå bortom den givna informationen som man kan se med blotta ögat och på så vis läsa 

budskapet mellan raderna, på så sätt har inferensförmågan en stark anknytning till läsförståelsen 

(Lundberg & Herrlin, 2005, s. 15f). Att inferensförmågan är viktig är uppenbart, särskilt 

McVicker (2007, s. 87) poängterar att det är en av de viktigaste förmågorna för att förstå en text. 

Samtidigt menar hon att det är svårt att undervisa i att göra inferenser i text eftersom det är 

abstrakt men att användandet av bilder gör inferensskapandet mer konkret. Forskning visar även 

på att det är svårare att lära yngre barn att göra framgångsrika inferenser (Barnes, Dennis & 

Haefele-Kalvaitis, 1996, i Pike, Barnes & Barron 2010, s. 244). Detta eftersom yngre barn inte 

gör särskilt många inferenser självmant utan behöver stöttning och uppmuntran av en mer 

erfaren person. Då svensk forskning om inferensförmågan inte kunnat hittas i särskilt stor 
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utsträckning väcktes vår nyfikenhet över att se hur eleverna på våra VFU-skolor hanterade 

inferenser, därmed är detta studiens utgångspunkt.  

Vi har från vår föregående litteraturstudie (Björk & Meyer, 2014) tagit med oss kunskaper om 

vilken betydelse användandet av bilder kan ha för elevers läsutveckling om man jobbar med 

inferensutveckling. Vidare kommer vi redogöra för dessa kunskaper i kapitlet Bakgrund. De 

centrala begrepp vi fokuserar på i studien är läsförståelse, visual literacy och inferensförmåga. 

Dessa är alla sammankopplade på så sätt att de ur ett vidgat textbegrepp handlar om att läsa och 

förstå budskap i både text och bild. Läsförståelsen är den övergripande förmågan där visual 

literacy ingår och inferensförmågan är en del av visual literacy. På så vis är de alla 

sammanlänkade (se kap 3.2). 

Vårt examensarbete passar in i fältet svenskämnets didaktik på så sätt att det bidrar med kunskap 

inom ett relativt outforskat fält. Språkutveckling är ett intressant område bland annat på grund av 

att det för tillfället är mycket omdiskuterat i och med försämrade läsförståelseresultat i 

exempelvis PISA-undersökningen (Skolverket, 2013). De svenska resultaten ligger under 

OECD:s medelvärde vilket de inte gjort i tidigare tester (Skolverket, 2013, s. 137). Dessa 

förändrade resultat intresserar oss och får oss att vilja undersöka metoder att utveckla elevers 

läsförståelse.  

2. Syfte    
Studiens syfte är att undersöka hur elever läser bilder. Vi vill ta reda på hur eleverna ser bortom 

det som står i den skrivna texten och hur de tolkar illustrationer när de möter bilder i 

kombination med eller utan text.  

2.1 Frågeställning 
Forskningsfrågan i denna studie är som följer: Vilka olika sorters inferenser gör eleverna när de 

kommunicerar kring lästa bilder?  

3. Bakgrund 
Utgångspunkt för studien har varit det vidgade textbegreppet, läsförståelse, visual literacy och 

inferenser. Nedan följer en presentation av forskning samt begreppsdefinitioner för de centrala 

begreppen som ligger till grund för denna studie.  

3.1 Tidigare forskning 
Tidigare internationell forskning (Pike, Barnes & Barron 2010; Brookshire, Scharff & Moses 

2002; Chiong & DeLoache 2012; Verhallen & Bus 2011; Low 2012; Stokes 2001) framhåller att 

bilder kan användas i elevers läslärande och att de på olika sätt kan påverka lärandet både i 

negativ och i positiv riktning. Vissa sorters bilder stödjer förståelsen och andra fungerar 

distraherande för eleverna. En redogörelse av dessa resultat följer nedan.  

Internationella forskningsresultat visar att arbetsminnet är en viktig aspekt när elever ska förstå 

och tolka texter som kombineras med bild. Pike, Barnes och Barron (2010, s. 249ff) undersöker 

om illustrationer kan bidra till att avlasta arbetsminnet så att tolkningsprocessen underlättas. 

Författarnas undersökning visar att bilder som stödjer textens budskap förenklar tolknings-

processen men att bilder som är inkonsekventa med texten gör att yngre elever inte kan sortera 



 

 

3 
 

bland intrycken och minnena. Brookshire, Scharff och Moses (2002, s. 333ff) kommer fram till 

att illustrationer som tilltalar eleven leder till bättre förståelse av bilden och den skrivna texten. 

Ljusa realistiska bilder föredras av eleverna i undersökningen och leder till bättre resultat på 

läsförståelsetestet. De mörka bilderna är minst omtyckta och visar sig leda till sämre 

läsförståelseresultat. Författarna menar att barn tenderar att bli mer benägna att bearbeta 

informationskällan om den är tilltalande (s. 336). Till följd av författarnas resultat kan det finnas 

en koppling mellan bildens utformning rent stilmässigt och förståelsen av budskapet. Chiong och 

DeLoache (2012, s. 238) menar i motsats till detta att vissa bilder drar för mycket upp-

märksamhet till sig och att eleverna inte minns själva textinnehållet på grund av att de inte kan 

hantera den visuellt kognitiva belastningen på minnet. Istället blir de mer motiverade att studera 

intressanta bilder och den skrivna texten kommer i skymundan.  

I Verhallen och Bus (2011) undersökning studerar de med hjälp av digitala hjälpmedel vad barn 

fäster blicken vid när de ser en bild och lyssnar på en text. Barnen fokuserar på människo-

liknande karaktärer och forskarna tror att detta är ett mönster för bearbetning av bild (Verhallen 

& Bus, 2011, s. 482). Resultaten visar att barn under längst tid fokuserar på innehåll i bilder som 

är textrelevant (s. 494) men att denna form av läsning av en bild inte hindrar eller styr barnens 

tolkningar i alltför hög grad (s. 495). Barn tenderar att hierarkisera textens innehåll över bildens 

innehåll och tolkar textens innehåll som mer betydelsefullt (Brookshire, Scharff & Moses, 2002, 

s. 337).   

När man arbetar med bilder i klassrummet menar både Low (2012, s. 381) och Stokes (2001, s. 

17) att läraren har en viktig roll i arbetet. Det gäller för läraren att vara insatt i ämnet och skapa 

så goda förutsättningar som möjligt för att elevers kunskaper ska utvecklas. När elever läser 

deltar de i både produktionen och förståelsen av det lästa. Iser (1978, i Low, 2012, s. 381f) menar 

nämligen att det finns ”luckor” i text och att man måste fylla i dessa för att förstå budskapet fullt 

ut. Här kan man kombinera bild och text – i till exempel bilderböcker – för att stärka upplevelsen 

och tolkningen. För att förstå måste man fylla i luckorna och det är då elever gör inferenser.  

Med andra ord innebär dessa resultat att bilder kan användas både för att hjälpa och stjälpa elever 

i lärandet. Innehåller bild och text samma innehåll och budskap fungerar de som komplement till 

varandra och hjälper elever att utveckla sin läsförståelse.  

3.2 Läsförståelse 
Begreppet läsförståelse är en del av språkutvecklingen och en central del i skolans verksamhet. 

Lundberg och Herrlin (2005, s. 8ff) skriver att det finns fem dimensioner som samspelar vid 

läslärandet men som även kan ses som fristående delar. Dessa fem är fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Ordningen är upplagd på så vis att 

de förstnämnda är mest grundläggande (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 9). Författarna skriver 

dock att elever inte behöver utveckla dimensionerna i en särskild ordning och att elever inte 

automatiskt blir lika skickliga i alla dimensionerna (s. 8ff). I studien fokuserar vi på dimensionen 

läsförståelse och menar att denna innebär att eleven läser och sedan försöker skapa mening i det 

lästa. Eftersom att vi utgår från ett vidgat textbegrepp innefattas även bilder och andra visuella 

medier i läsningen. 

Paris och Hamilton (2009, i Alatalo, 2011, s. 48) menar att det är av vikt för läsförståelsen att 

eleven kan orden och att hen sammankopplar dessa med tidigare erfarenheter. På så vis utvecklas 

god läsförståelse. Läsförståelsen är alltså en interaktiv process som äger rum när läsaren 
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konstruerar mening i text. Förmågan handlar i hög grad även om att kunna läsa mellan raderna 

och att göra det otydliga förståeligt. Läsförståelse är starkt kopplad till inferensförmågan 

(Lundberg & Herrlin, 2005, s. 15). För att kunna förstå måste läsaren ibland göra inferenser. 

Läsaren måste därmed kunna urskilja budskap i texten som ej uttryckligen framgår för att kunna 

förstå textens budskap och handling. För att förtydliga relationen mellan begreppen läsförståelse, 

visual literacy och inferensförmåga – som den upplevs av oss- skapades figur 1 nedan. Figuren 

illustrerar relationen mellan de fem läskunnighetsaspekterna, som är hämtade ur Lundberg och 

Herrlin (2005, s. 8ff). 

 

Figur 1. Vår tolkning, baserad på McVicker (2007) och Pike, Barnes och Barron (2010), av hur begreppen visual literacy och 

inferensförmågan hänger samman med de fem läskunnighets aspekterna som Lundberg och Herrlin (2005) beskriver. 

3.3 Visual literacy 
Literacy innefattar inte enbart avkodning och att kunna läsa en skriven text utan även förmågan 

att förstå och tolka det man läser (Andersson, 2011, s. 43). Just denna variant av literacy som 

Andersson beskriver handlar om olika typer av skrivna texter i form av kombinationer av 

bokstäver. Visual literacy-begreppet är dock ett modernare och vidare begrepp som enligt 

McVicker (2007, s. 85) är mer anpassat till den moderna världen där människan har ett behov av 

att förstå omvärlden genom att tolka visuella representationer såsom bilder. Skillnaden mellan 

literacy och visual literacy är att man istället för att tolka skrivna ord tolkar visuella 

representationer för att skapa sig en förståelse. Heinich, Molenda, Russell och Smaldino (1999, i 

Stokes, 2001, s. 12) framhäver dock att visual literacy inte enbart innebär tolkandet av bilder 

utan även skapandet av budskapsbärande bilder. 
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En översättning av begreppet visual literacy skulle enligt Fast (2007, s. 39) vara ”visuell 

läskunnighet”. Enligt henne innebär detta en förmåga att lära sig läsa bilder för att kunna 

uppfatta bilders inneboende budskap samt att detta påverkas av kulturella aspekter och tidigare 

kunskaper. Dock menar författaren att många vuxna tror att denna förmåga finns latent hos 

barnen men att detta inte stämmer. Istället menar hon att det är en förmåga som måste tränas 

aktivt och tas hänsyn till (s. 40). McVicker (2007, s. 85) drar slutsatsen att många lärare tolkar 

det som att visual literacy och läslärandet bäst kombineras genom användandet av bilderböcker 

där text och bild bildar en syntes.  

3.4 Inferenser 
Tidigare forskning från både Pike, Barnes och Barron (2010) och Chiong och DeLoache (2012) 

visar att inferensförmågan hos barn påverkas av böckernas utformning och dess illustrationer. 

Även barnens minneskapacitet berörs av utformningen då utformningen påverkar hur många 

sinnesintryck eleven måste bearbeta. Även Sipe och Brightman (2009, s. 89) menar att 

utformningen spelar en betydande roll för inferensförmågan då den styr vilka slags inferenser 

som möjliggörs mellan sidvändningarna. Det vill säga att det är omöjligt att göra inferenser om 

exempelvis genreförändring om boken inte är utformad så att det sker en genreförändring.  

Page breaks är en form av inferens som sker när man tolkar vad som sker mellan 

sidvändningarna i exempelvis böcker (Sipe & Brightman, 2009). Undersökningen som 

genomfördes som en högläsning av Sipe och Brightman (2009, s. 84-91) visar att eleverna är 

entusiastiska till att göra inferenser vid page breaks och att detta, efter viss övning, till stor del 

sker spontant utan att läraren ställer frågor. Resultatet visar att 58 % av alla kommentarer under 

läsningen sker spontant medan 42 % görs när eleverna får frågor ställda till sig. Detta resultat 

kan jämföras med Barnes, Dennis och Haefele-Kalvaitis (1996, i Pike, Barnes & Barron 2010, s. 

244) resultat där de menar att yngre barn sällan spontant gör inferenser om de inte får frågor 

ställda till sig.  

Ett annat resultat av studien är att Sipe och Brightman (2009, s. 90) kommer fram till sju olika 

kategorier av page breaks som eleverna gör och att sex av dessa anses vara klassiska traditionella 

aspekter av litterär analys. Dessa kategorier är karaktärer (deras handlingar, utsagor samt tankar 

och känslor), miljö, tidens gång och slutligen litterär genre. Den sjunde kategorin som ej anses 

tillhöra de traditionella aspekterna är förändringen av läsarperspektiv. För att kunna skapa 

inferenser framkommer det i studien att det i samtliga sju kategorier krävs att eleverna använder 

sig av både bild och text för att kunna göra kopplingar mellan sidorna. Genom att låta eleverna 

fylla i “luckorna” i texten menar Sipe och Brightman (2009, s. 78) att man gör eleverna till 

medförfattare av texten vilket leder till ett utvecklande av det kritiska tänkandet då elevernas 

tänkande utmanas. 

Det finns även resultat som visar att samspelet mellan text och bild påverkar hur väl eleverna 

klarar av att göra inferenser (Pike, Barnes & Barron, 2010, s. 248f). Även Chiong och DeLoache 

(2012, s. 233) kommer fram till detta då de skriver att bildens och textens samspel med hänsyn 

till hur barn interagerar med böckerna har en betydelse för lärandet. Användandet av 

illustrationer och interaktiva element, så som luckor och liknande, påverkar elevernas läsning. 

Om utformningen inte stödjer texten så riskerar läsarens fokus istället att enbart hamna på 

interaktionen eller utformningen av boken, istället för budskapet i boken. I studien som Pike, 

Barnes och Barron (2010) genomför för att kontrollera hur elevers inferensförmåga påverkas av 
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hur väl text och bild samspelar användes tre olika former av samspel mellan text och bild. En 

grov översättning av dessa kategorier är inkonsekventa bilder (inconsistent condition), 

konsekventa bilder (consistent condition) och enbart text (text-only condition). Resultatet av 

studien visar att elever som enbart får text presterar sämre än de elever som får text med 

konsekventa bilder men att de presterar betydligt bättre än de elever som testas med 

inkonsekventa bilder.  Användandet av texter med inkonsekventa bilder, dvs. bilder som inte 

stämmer överens med innehållet i texten, ger ett resultat som visar att elevers inferensskapande 

påverkas negativt. Dock minskar inkonsekventa bilders påverkan på inferensförmågan i takt med 

att elevernas ålder ökar. Även Pike, Barnes och Barron (2010) kommer fram till att 

minneskapaciteten har betydelse för inferensskapandet och att åldern påverkar detta. Det visar 

sig att åldern påverkar hur mycket information man klarar av att sortera och filtrera bort.  

4. Metod 
Empirin som ligger till grund för detta examensarbete är inhämtad under vår fem veckor långa 

VFU-period. Denna empiri består av videoinspelade bildsamtal i smågrupper där eleverna tittar 

på och samtalar om bilder med eller utan tillhörande text. Vidare är denna empiri transkriberad 

och det är detta material vi använder i analysen. I följande kapitel kommer vi beskriva och 

motivera utförligt hur samt varför datainsamlingen skett samt hur denna behandlats i examens-

arbetet. 

4.1 Urval 
Den empiri som ligger till grund för examensarbetet är inhämtat i två olika klasser på samma 

skola där vi båda gjort vår slutliga VFU. Skolan är en av de större F-6-skolorna i kommunen och 

är centralt belägen i en mindre stad. Urvalet av elever begränsades till dem som lämnat in 

medgivandeblankett där vårdnadshavare godkänt elevens medverkan. Undersökningen skedde i 

en årskurs två och tre där det totala antalet deltagare var 11 respektive 17 elever. Totalt fanns det 

19 elever i årskurs två och 21 elever i årskurs tre. Vi fick ett bortfall på tre elever då en elev i 

årskurs två samt två elever i årskurs tre inte ville delta. Två elever i årskurs tre deltog ej på grund 

av att de var nyanlända och saknade det svenska språket vilket gjorde att de inte kunde delta 

muntligt i bildsamtalet. Resterande elever som inte deltog lämnade inte in medgivandeblankett. 

Några av eleverna som deltog hade svenska som andraspråk och vissa hade språkliga svårigheter. 

Samtliga elever fick chans att delta i smågruppssamtal. Vi grupperade de elever som inte deltog i 

studien i egna grupper. Den övergripande tendensen var att elever, särskilt pojkar, med utländsk 

bakgrund föll bort ur undersökningen då de antingen inte lämnat in medgivandeblanketten eller 

därför att de inte kunde tillräckligt mycket svenska.  Detta bortfall av en särskild grupp elever 

kan bidra till mindre nyanserade resultat. Antalet lärare i de båda klasserna som deltog i 

utvecklingsarbetet bestod av en klasslärare från varje klass samt de resurser som emellanåt 

besökte klasserna. 

Vi valde deltagare genom ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011, s. 194) skriver att 

bekvämlighetsurvalet innebär att forskaren väljer personer som finns i hennes närhet. Därmed 

blir det svårigheter om man försöker generalisera resultaten till att gälla till exempel alla elever i 

årskurs två och tre i den svenska grundskolan. Fördelen med bekvämlighetsurvalet var att innan 

studien påbörjades hade vi lärarstudenter varit i klasserna under en tid och därmed börjat bygga 

upp en relation med gruppens individer. Detta ledde till en mindre konstlad situation när själva 

studien skulle påbörjas och dokumenteras.  Vi upplevde det som att grupperna i och med detta 
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kände ett förtroende för samtliga deltagande. En god relation till deltagarna betraktar vi som en 

fördel som förbättrar kvalitén på samtalen i gruppen samt skapar en mer avslappnad atmosfär. 

4.2 Material och genomförande 
Materialet som användes i studien bestod av böcker samt seriesekvenser. För att välja ut material 

bestämde vi oss för att vi ville ha en variation av genrer och att det inte skulle innehålla alltför 

mycket text men många illustrativa bilder. Anledningen till detta var eftersom det fanns elever 

med lässvårigheter samt därför att det var bilderna som var av störst intresse. Anledningen till att 

vi själva valde ut material var för att kontrollera mängden text samt för att hitta bilder som vi 

ansåg kunde väcka intresse hos eleverna. Materialets innehåll och utformning hade alltså ingen 

betydelse för vår forskningsfråga utan valdes ut enbart för deltagarnas bekvämlighet och intresse. 

Böckerna och seriesekvenserna finns listade i bilaga A.  

För att undvika konflikter och gruppdynamik som inte fungerade skapade vi grupper i förväg 

innan vi genomförde bildsamtalen. Grupperna skapades med hänsyn till det sociala samspelet 

och i vissa fall elevernas läsförmåga, som vi har kunnat uppleva under VFU-perioden. Detta var 

för att skapa så bra förutsättningar för samtalen som möjligt och för att alla elever i samma grupp 

skulle ha förmågan att läsa samma skriva texter. Antalet två till fyra elever i varje grupp beslöt vi 

för att möjliggöra ett samtal där samtliga elever skulle kunna sitta med en bok/serie tillsammans 

vid ett bord och diskutera samtidigt som alla skulle ha en chans att göra sin röst hörd. Sjödin 

(1991, s. 11) menar att en stor grupp bidrar med mer individuella resurser men att 

kommunikationen blir försvårad. Därför valde vi att arbeta med mindre grupper. Samtalen höll vi 

separat i olika rum på skolan för att möjliggöra att samtalen kunde ske parallellt och för att hinna 

med fler samtal. Vi valde att ansvara för samtalen i den egna VFU-klassen då vi redan hade en 

relation till eleverna och därmed hade bättre förutsättningar för ett naturligt samtal. Sjödin (1991, 

s. 12-22) skriver om olika faktorer som påverkar grupparbetens kvalitet. Han benämner 

gruppstorlek, problemtyp, gruppsammansättning och gruppnormer som centrala aspekter. 

Eftersom våra smågruppssamtal bara varade under en relativt kort stund tog vi framför allt 

hänsyn till aspekterna gruppstorlek och gruppsammansättning.  

När vi startade upp samtalen introducerades målen för arbetet, vad syftet var samt vad eleverna 

skulle göra. Detta gjordes för att eleverna skulle förstå hur bildsamtalen var kopplade till deras 

egna lärande samt varför samtalen genomfördes. Vi samtalade även om videoinspelningen, vad 

den skulle användas till och vem som skulle se den. Genomförandet av samtalen skedde i rum 

utanför klassrummet för att gruppen på så vis skulle kunna sitta ostört. Bildsamtalen gick ut på 

att eleverna fick en bok/seriesekvens, med eller utan text, som de skulle diskutera. För att 

samtalet inte skulle stagnera ställdes det ibland öppna frågor av oss som ledare angående 

innehållet i boken där de ombads att berätta om vad de såg och tänkte. Dessa frågor skapades i 

förväg och finns att läsa i bilaga B. Samtalet avslutades med att tacka för deras medverkan. 

Dokumentationen av arbetet skedde parallellt med genomförandet men även efter bildsamtalen i 

form av skriftliga reflektioner om utförandet.  Vi reflekterade noga kring hur vi skulle doku-

mentera studien och slutligen kom vi fram till att den mest effektiva metoden var video-

dokumentation, trots att Bjørndal (2005, s. 76) skriver att metoden kan leda till en konstlad 

situation. Vi ansåg att risken för att situationen skulle bli konstlad minskade tack vare att vi hade 

en relation till eleverna sedan tidigare vilket gjorde att de kände sig bekväma i vårt sällskap. En 

av fördelarna med metoden menar Bjørndal (2005, s. 72) är att den bevarar undersöknings-
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situationen och gör att man kan återbesöka den, detta är en anledning till varför metoden valdes. 

Den andra anledningen är att vi ansåg att det krävdes en kombination av ljud- och 

videoupptagning för att verkligen täcka in allt i bildsamtalet. Vi förutsåg att det fanns en 

möjlighet att eleverna skulle stödja sina formuleringar på det de såg i böckerna/seriesekvenserna 

genom att peka eller använda sig av sitt kroppsspråk för att förstärka budskapet. Därmed ansåg vi 

att det var viktigt för oss att kunna se materialet som eleverna läste och diskuterade. Bjørndal 

(2005, s. 142f) framhäver dock att filmning kan upplevas som närgånget och att det krävs att 

man har goda skäl för att använda metoden, vilket vi ansåg att vi hade. Att filma innebär att man 

registrerar inte bara orden utan också elevernas gester och andra interaktioner. Detta hade vi 

nytta av till exempel då man kan se ickeverbal kommunikation. Vid vissa tillfällen pekade elever 

i bilder och det hade vi missat om vi inte filmat. Elevernas ickeverbala kommunikation, såsom 

pekandet inkluderades i transkriberingen. 

4.3 Forskningsetik 
Inför arbetet skickade vi ut informations- och medgivandeblanketter till elevernas vårdnads-

havare (se bilaga C). Där beskrev vi studien samt uppmanade vårdnadshavarna att göra ett aktivt 

val om deras elev skulle få delta och dokumenteras. Blanketten uppfyller Vetenskapsrådets 

(2002, s. 7-14) etiska principer. De forskningsetiska principerna är enligt vetenskapsrådet 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vi uppfyller informations- och 

samtyckeskravet genom användandet av informations- och medgivandeblanketten samt genom 

att vara lyhörda för elevernas upplevelse av sitt deltagande. Vi uppfyllde även dessa krav då vi 

före samtalet informerade eleverna om syftet med studien samt vad som förväntas av deltagarna. 

Konfidentialitetskravet når vi upp till genom att inte röja deltagarnas identiteter utan använder 

fingerade namn. Nyttjandekravet uppnår vi genom att enbart använda den insamlade 

informationen inom vårt examensarbete. 

Under processens gång har vi tagit hänsyn till och reflekterat över etiska aspekter. Vi har 

reflekterat kring att alla elever och vårdnadshavare kanske inte trivs med filmning som 

dokumentation då det kan kännas utelämnande. Bjørndal (2005, s. 142f) skriver att filmning är 

närgången och direkt och därför kräver goda skäl. Han menar även att man därmed måste se till 

att inte kränka eller störa den observerade i onödan. Därför placerades videoinspelnings-

utrustningen så att den kunde filma från ett lämpligt avstånd utan att dra till sig för mycket 

uppmärksamhet. Det kan vidare vara så att elever inte får filmas av olika anledningar. Givetvis 

har vi endast dokumenterat de elever som har lämnat in medgivandeblanketten och som 

dessutom själva velat vara med under dokumentationen. Vid ett tillfälle uttryckte en elev mot-

vilja mot att bli filmad varpå dokumentationen avslutades. 

4.4 Analysmetod: Innehållsanalys 
Inhämtandet av data skedde på så sätt att vi iscensatte bildsamtal med en liten grupp elever vilka 

filmades. Videoklippen från dessa samtal har sedan transkriberats och det är dessa 

transkriptioner som är utgångspunkt i analysarbetet. Klippen delades upp på så vis att vi har haft 

eget ansvar för att transkribera ett visst antal klipp. Det totala antalet transkriptioner som ligger 

till grund för studien är tio. Sex av dessa är inhämtade i årkurs två och fyra är inhämtade i 

årskurs tre. De från årskurs två är kortare (cirka 15 till 20 minuter) då eleverna inte hade tålamod 

att sitta i smågrupper lika länge som de i trean. Klippen från årskurs tre var cirka 30 minuter 

långa. Alla klipp har inte transkriberats då vissa av samtalen var av bristande kvalitet. Med detta 

menar vi att eleverna antingen bara samtalade om det de kunde se i bilden eller att 
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ljudinspelningen var så dålig att den ofta var ohörbar. Totalt fanns 14 inspelade samtal men på 

grund av bristande kvalitet transkriberades inte fyra stycken av dessa. Vi är medvetna om att alla 

elever därmed inte finns representerade men att det material vi har ändå kan användas för att på 

ett rikt vis svara på forskningsfrågan. Under analysens gång läste vi igenom transkriptionerna 

gemensamt, identifierade och diskuterade vilka uttalanden vi kunde tolka som exempel på 

inferensskapande. Dessa kopierades in i en tabell (se bilaga D) där rubrikerna ”meningsenhet”, 

”kondenserad meningsenhet”, ”kod” och ”underkategori” fanns med (modellen tagen ur 

Lundman & Graneheim, 2008, s. 166). Under rubriken ”meningsenhet” finns citatet så som det 

sagts av eleverna. Vid många tillfällen valde vi att inkludera flera meningar ur ett samtal för att 

skapa en kontext och bättre förståelse. Vissa av elevernas utsagor var relativt korta på ett 

begränsat antal ord vilket inte ledde till hög kvalitet då sammanhanget inte förstods. Under 

”kondenserad meningsenhet” sammanfattade vi det deltagarna sa – mycket för att tydliggöra för 

oss själva vilket innehåll citaten verkligen bar på. Under ”kod” sammanfattade vi det viktigaste 

innehållet med bara ett eller två ord. Underkategori innebar för oss att vi här skrev ner vilken 

sorts inferens eleverna gjorde i de olika fallen. Här återkommer ofta samma varianter av 

inferenser och vi diskuterade vilka citat som rymdes under samma grupp inferenser. I analysen 

fokuserade vi på ett bildmaterial åt gången så att vi lättare kunde se hur elever samtalade om ett 

visst material.  

Efter att vi sammanställt alla citat som var av betydelse för forskningsfrågan gick vi igenom de 

inferenserna vi hade identifierat. Vi skrev ner alla dessa underkategorier på post-it-lappar och 

diskuterade och grupperade de inferenser som passade ihop. Vi kom då fram till sex olika 

underkategorier. Vi justerade i dokumentet så att allt var korrekt benämnt.  

Vi har valt en induktiv hållning gentemot detta examensarbete. Detta innebär enligt Svensson 

(2011, s. 192) att en forskare först observerar en viss situation och sedan drar slutsatser efter vad 

hen kunde uppfatta i den situationen. Empirin leder till slutsatser. När forskaren sedan gör fler 

observationer av liknande situationer så kan hen dra en slutsats eller formulera en teori. Vi har 

sedan tidigare kunskaper inom ämnet inferensskapande eftersom vi innan denna studie utfört en 

litteraturstudie kring ämnesområdet. Vi har formulerat vår forskningsfråga så att vi kan 

undersöka hur eleverna i ett kontextbundet sammanhang samtalar om bilder.  

För att analysera våra data har vi valt att låta oss inspireras av kvalitativ innehållsanalys som 

metod. Berelson (1952, i Graneheim & Lundman, 2004, s. 105) nämner att innehållsanalys 

främst har använts som en kvantitativ metod med systematiska och objektiva analyser. 

Graneheim och Lundman (2004, s. 105) skriver dock att man på senare tid använt metoden med 

en kvalitativ ansats i studier som rör exempelvis pedagogik och sjukvård.  

Den kvantitativa ansatsen fokuserar på det så kallade manifesta innehållet i data. Det manifesta 

innehållet riktar sig mot analys av vad texten explicit säger, medan det latenta innehållet som 

kvalitativa analyser använder sig av, ses som en tolkningsbar data där forskarna tolkar 

materialets innebörd. Detta gör att metoden anses vara väldigt användbar eftersom analysen kan 

göras på olika nivåer och på olika typer av texter (Lundman & Graneheim, 2008, s. 159). 

Författarna menar att det inte finns någon objektiv sanning, utan sanningen ligger hos 

betraktaren. Data som analyseras måste ses som en del i en kontext och man måste ta hänsyn till 

deltagarnas bakgrund samt att forskarens roll ska vara mer aktiv (Lundman & Graneheim, 2008, 

s. 160). Verkligheten är tolkningsbar och innehåller mer än en tolkning. Därmed är man 

beroende av den subjektiva tolkningen för att kunna skapa sig en förståelse (Graneheim & 
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Lundman, 2004, s. 106). I en analys med kvalitativ ansats vill forskaren identifiera och analysera 

skillnader och likheter i sina data. Detta görs genom att man kategoriserar och identifierar teman 

(Lundman & Graneheim, 2008, s. 162). I denna studie har vi valt att genom kondensering och 

kodning identifiera underkategorier som är olika sorters inferenser. Den övergripande kategorin 

för arbetet är ”inferenser” och temat är ”hur barn läser bilder”. 

Valet av analysenhet är ett av de mest grundläggande besluten man gör i en innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). En analysenhet är det objekt som studeras i studien och 

det finns många olika varianter på vad en analysenhet kan vara, exempelvis en person, ett 

program, en organisation, ett klassrum (Mertens, 1998, i Graneheim & Lundman, 2004, s. 106) 

eller intervjuer, dagböcker (Downe-Wamboldt, 1992, i Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). 

De analysenheter vi har valt i denna studie är de kondenserade utdragen ur transkriberingen av 

elevernas samtal. Med andra ord är det meningsenheterna, se bilaga D, som är studiens analys-

enhet. Ett exempel på en analysenhet ur studien är ”alltså jag fattar inte hur katter kan hoppa på 

en stylta”, som man kan se i bilaga D. Analysenheten består av meningsenheter som är en 

konstellation av ord och fraser som på något vis är betydelsefulla för varandra (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 106). 

I början av en analys kondenseras data, vilket innebär att man kortar ner texten och väljer ut de 

viktigaste delarna. Nästa steg är att abstrahera kondenserad data som innebär att forskaren 

analyserar innehållet på en högre kognitiv nivå och därefter kodar, kategoriserar och tematiserar 

innehållet (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). Detta har vi själva applicerat i vår studie då 

kondensering, kodning, kategorisering och tematisering skett. 

Koder är en etikett på en meningsenhet som används för att beskriva innebörden. Koder ska 

förstås i förhållande till kontexten och kan ses som verktyg att tänka med (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 107). Koderna samlas ihop i kategorier vilket anses vara den centrala 

aspekten med innehållsanalysen. Krippendorff (2004, s. 132) menar att kategorierna ska vara ut-

tömmande och ömsesidigt uteslutande så att ingen meningsenhet ska falla bort eller kunna ingå i 

fler än en kategori. Detta var en central aspekt för oss vid skapandet av underkategorier.  

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Analysens trovärdighet ökar i detta examensarbete då vi dokumenterat hela samtal med samtliga 

elever som fick tillåtelse samt ville delta i studien. Jämförelsevis hade trovärdigheten minskat om 

vi valt att exkludera elever eller valt bort samtal redan i dokumentationsfasen på grund av 

tidsbrist. Alla filmklipp har dock inte transkriberats. Vi har ställt öppna frågor till deltagarna och 

även noggrant transkriberat dokumentationen. Vi har i vår analys endast skrivit om det som är 

relevant för studiens syfte och frågeställning. Då studien är av en kvalitativ ansats går resultatet 

ej att applicera på alla elever i årskurs två och tre i Sverige. Lundman och Graneheim (2008, s. 

169) menar att forskaren i den kvalitativa innehållsanalysen inte kan finna enbart ett enhälligt 

resultat. Det finns istället flera olika tolkningar. Vi är därmed medvetna om att resultaten i 

arbetet är kontextbundna. För att säkerställa att vår analys och resultat blir så korrekta som 

möjligt har vi vid upprepade tillfällen läst igenom transkriptionen samt även tittat på 

dokumentationen för att bekräfta att transkriptionen stämmer. En annan aspekt som ökar studiens 

trovärdighet är att vi analyserat materialet mot forskningsfrågan för att få fram relevanta resultat. 

Long och Johnson (2000, i Lundman & Graneheim, 2008, s. 169) menar att resultatet ses som 

giltigt när forskaren lyfter fram det som är relevant för studiens syfte och frågeställning. Vi 
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presenterar även citat tagna ur analysenheten för att göra resultaten mer tillförlitliga (Lundman & 

Graneheim, 2008, s. 170).  

Enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 106) innehåller data fler än en betydelse vilket gör den 

tolkningsbar. Eftersom tolkningen är subjektiv kan trovärdigheten av en kvalitativ innehålls-

analys ses som problematisk. I och med att forskningsfrågan och syftet i studien är fokuserade 

kring hur elever samtalar är det inte heller ett allmänt resultat vi strävar efter. Det vi däremot 

strävar efter är en igenkänningsfaktor. Vi menar att våra resultat kan kännas igen i andra grupper 

med elever i samma åldrar eftersom grupperna i studien är heterogena. 

4.6 Metoddiskussion 
I smågruppsamtalen var målet att eleverna skulle samtala om det de spontant kunde tolka i 

bilderna. Det krävdes dock att vi samtalsledare emellanåt ställde frågor till deltagarna. Detta 

gjordes då vi upplevde att samtalen inte var särskilt djupa eller när eleverna blev osäkra på vad 

de skulle samtala om. Bara för att man ger en grupp elever tillfälle att sitta i smågrupper betyder 

inte det att de automatiskt samtalar om det som samtalsledaren har som intention. Vi var därför 

tvungna att ställa frågor, vilka finns bifogade i bilaga B. Vi är med andra ord medvetna om att 

vår närvaro vid samtalstillfällena har påverkat elevernas samtal och att de frågor vi ställde 

påverkade riktningen på samtalet. Vid flera tillfällen krävdes det att vi utmanade eleverna med 

frågor för att samtalet skulle fortlöpa då inte alla elever samtalade automatiskt. Därmed kan man 

se att lärarens roll är viktig för de yngre eleverna (Stokes, 2001, s. 17). Många av eleverna 

behövde öppna frågor och följdfrågor för att få chansen att formulera sig och motivera sina 

tankar.  Trots att frågorna var ett viktigt inslag för att eleverna skulle förstå hur de kunde prata 

om bilderna upplevde vi det som att det var svårt att ställa frågor. Vi var särskilt försiktiga med 

att ställa slutna frågor. Det som inträffade ofta var att vi ställde samma typ av frågor flera gånger 

under samma samtal, till exempel ”hur ser du att personen gör så i bilden?” ”vad är det som gör 

att du tror så?”. Vi upplever det även som att vissa frågor vi ställde till vissa grupper kan ha varit 

ledande på så sätt att de uppmuntrade till vissa sorters inferenser. Till exempel ställde vi till en 

början frågan ” Vad tror du händer på nästa sida?” vilket ledde till att eleverna gjorde en inferens 

i den underkategorin vi senare döpte till inferens genom att förutspå och förklara handling. 

Denna fråga kan ha ställts av gammal vana eller på grund av vår vilja att få eleverna att reflektera 

över det som inte finns explicit tecknat i bilden. Vi upptäckte snabbt att frågan var problematisk 

och slutade att ställa den till eleverna. Dock gjorde eleverna denna sorts inferens senare utan att 

vi ställde frågan vilket ledde till att vi kunde inkludera underkategorin trots att vi vid ett fåtal 

tillfällen ställt frågan. På grund av denna problematik har vi valt att inte inkludera de 

meningsenheter där vi själva explicit framkallat en viss sorts inferens. Vi valde att inkludera de 

inferenser där vi inte ställde dessa ledande frågor för att tillförlitligheten ska bli så hög som 

möjligt. 

 

Som vi tidigare nämnt hade vi ett bortfall av elever redan i uppstarten av studien. De elever som 

då föll bort var de som inte hade underskrivna medgivandeblanketter, de elever som inte ville 

delta samt de elever som ej behärskade det svenska språket i den utsträckning att de kunde delta i 

en muntlig konversation om bilder. Vid en närmare titt på deltagarna i studien fann vi att det till 

största del var pojkar med utländsk bakgrund som försvann i bortfallet i början av studien. En 

anledning till detta tros vara att föräldrarna inte sett medgivandeblanketterna eller sett lappen 

men inte förstått den. Givetvis kan det finnas andra förklaringar till varför just denna 

demografiska grupp föll bort men vi bedömer att dessa skäl kan anses rimliga. Ett andra bortfall 
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inträffade när transkriberingsprocessen inleddes. Redan tidigt i transkriberingen märkte vi att vi 

kunde utvinna mycket data ur de transkriberade samtalen. Detta fick oss att ta beslutet att sortera 

bort de mindre lyckade filmningarna. De faktorer som påverkade om vi ansåg filmningen som 

lyckad eller ej var vår påverkan på samtalet, elevernas diskussion om bilderna samt videoklippets 

ljudkvalitet. Vår påverkan på samtalet går hand i hand med elevernas diskussion, eftersom det 

var i de bildsamtal där eleverna inte fick igång en flytande och djupare diskussion om bokens 

innehåll som vi fick ingripa och därmed påverkade samtalsinnehållet. Därmed är inte samtliga 

deltagare representerade i studien men vi bedömer att kvaliteten på data väger upp den data som 

föll bort i processen och att det ej påverkade resultatet.  

Innan arbetet började hade vi sedan tidigare en relation till eleverna då vi varit i klasserna förut. 

Detta innebar att vi redan hade en etablerad relation med eleverna som underlättade och gjorde 

studien mindre konstlad. Dock kan man även anta att det finns en risk för att bli ”hemmablind” 

och att man inte kan distansera sig från data. Denna risk minskade vi dock genom att vi båda 

deltog i varandras transkriberingar och att data på så vis alltid sågs med nya ögon. Därmed har 

vår relation till eleverna endast medbringat en positiv påverkan på studien då detta underlättat 

kontakten med eleverna under samtalen.  

När vi skapade samtalsgrupperna tog vi hänsyn till eventuella sociala konflikter inom gruppen 

och försökte sätta ihop elever som vi visste fungerade ihop. Vid vissa tillfällen improviserades 

dock grupperna då klassen var sammanslagen med parallellklassen och man fick anpassa sig 

efter vilka elever som man hade tillgång till. Detta gjorde att vissa grupperingar var mindre 

lyckade. Till exempel kunde vissa grupperingar leda till att deltagarnas fokus förflyttades från 

aktiviteten till det sociala samspelet sinsemellan och att de därmed var mer aktiva i att interagera 

med varandra än att samtala om innehållet i boken. Överlag anser vi dock att det var givande att 

inte alltid skapa de mest genomtänkta grupperingarna eftersom man då rörde om i grytan lite och 

fick intressanta diskussioner, dock var vi alltid noga med att inte placera elever som lätt hamnade 

i konflikt med varandra eftersom vi ville ha ett gott samtalsklimat. 

Materialet som användes i studien valdes ut med hänsyn till textmängd och hur troligt vi ansåg 

att de väckte intresse hos barnen. Vi är medvetna om att våra val har påverkat vilken form av 

inferenser som möjliggjorts. I valet av bilder gjorde vi ingen analys av vilka inferenser som 

materialet kunde tänkas frambringa utan vi valde att låta slumpen avgöra detta. Det vi ville med 

valet av bildmaterial var att de skulle ha ett tillräckligt rikt innehåll så att eleverna skulle kunna 

föra en diskussion om det. Vårt val att blanda serier samt bilderböcker med och utan text ledde 

till att bildsamtalen blev varierande och data mer innehållsrik.   

 

Vid ett fåtal tillfällen blev dokumentationen störd av att någon icke-medverkande knackade på, 

men samtalen kunde fortsätta utan större påverkan. Nackdelen med att hålla samtalen i rum 

eleverna sällan besöker är att miljön var potentiellt distraherande. Eleverna kunde bli 

distraherade av rummets inredning och fascinerade av väggarnas dekor i de rum de aldrig besökt 

tidigare. Detta var ett distraherande moment som löstes på så sätt att eleverna en stund innan 

samtalet fick titta på objekten i rummet för att vänja sig vid dem för att på så sätt avdramatisera 

situationen. Dock ser vi en fördel i att samtalen skedde i nya lokaler och inte i klassrummet. Vi 

menar att eleverna måhända antog en mer seriös inställning till arbetet då det inte kändes som 

”vanlig skolundervisning”. Denna inställning kan leda till att samtalen blir mer fokuserade. Vi är 

medvetna om att även filmning som datainsamlingsmetod kan påverka samtalen. Bjørndal (2005, 
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s. 76) framhåller att filmning kan leda till en konstlad situation. Detta var inget vi upplevde under 

samtalens gång då framför allt eleverna i årskurs tre var vana vid att filmas av sin lärare. 

Eleverna i årskurs två tyckte att iPad:en som användes till filmningen var spännande och ville 

gärna utforska den, men efter en stund vande de sig och kunde föra ett samtal med varandra. 

Metoden kräver goda skäl skriver Bjørndal (2005, s. 142f) och det menar vi att vi hade. Det 

viktigaste skälet till filmningen var att vi båda två i efterhand kunde gå tillbaks och se 

interaktionen och samtalet mellan eleverna och på så sätt göra en gemensam tolkning av 

materialet. Eftersom vi transkriberade materialet är det inte elevernas muntliga prestation som är 

i fokus för analysen utan den tolkade skriftliga representationen av deras tal. Vi hävdar dock att 

denna transkription är det enda sättet för oss att kunna använda materialet på ett överskådligt vis. 

Genom att översätta det till skriftlig form kunde vi använda det i en tabell som är stöd för 

analysen. 

 

Analystabellen vi använder i denna studie är hämtad ur Lundman & Graneheim (2008, s. 166) 

och innehåller rubrikerna ”meningsenhet”, ”kondenserad meningsenhet”, ”kod” och ”under-

kategori”. Denna är del i deras beskrivning av metod för den kvalitativa innehållsanalysen vilken 

vi har utgått från i studien. Den övergripande kategorin som allt material går under kallar vi för 

inferens. Underkategorierna innehåller de olika sorters inferenser som kunde identifierats i 

meningsenheterna. Till en början upplevde vi det som att rubriken ”kod” var svår att fylla i, men 

efter att vi fått ordning på våra underkategorier så blev den mer logisk. Vi upplevde koderna som 

ett stöd och en ytterligare nyansering av underkategorierna. Våra underkategorier, som vi i 

studien benämner som inferenskategorier, är ömsesidigt uteslutande. Vilket enligt Krippendorff 

(2004, s. 132) innebär att ingen meningsenhet ska kunna ingå i fler än en kategori.  

5. Resultat 
Forskningsfrågan i denna studie är Vilka olika sorters inferenser gör eleverna när de 

kommunicerar kring lästa bilder? Genom kondenseringen av data framkom sex underkategorier 

av inferenser; Inferens genom kopplingar till egna erfarenheter, Inferens genom kopplingar 

utanför och mellan bilderna, Inferens genom att förutspå och förklara handling, Inferens utifrån 

tolkning av karaktären, Inferens genom koppling mellan fantasi och verklighet och Inferens 

genom att koppla bild till onomatopoetiska ord samt ord i text. Nedan beskrivs 

underkategoriernas innehåll med hjälp av exempel från transkriberingen och dataanalysen. Det 

innehåll som står inom parenteser i transkriberingen är ickeverbal kommunikation och har 

inkluderats för att förståelsen av meningsenheterna ska framgå tydligare. Namnen som nämns i 

transkriberingsutdragen är fiktiva och är valda slumpmässigt utan hänsyn till kön eller etnicitet.  

För att se en komprimerad version av analystabellen som använts se bilaga D.  

5.1 Inferens genom kopplingar till egna erfarenheter 
En av de mest vanliga inferenserna eleverna i studien gjorde var de som var kopplade till egna 

erfarenheter. Det handlar om att eleverna kopplade sina tidigare konkreta upplevelser till det 

lästa. Dessa tidigare erfarenheter visade sig vara upplevelser av vardagsnära händelser, olika 

fenomen samt upplevd populärkultur. Alla dessa meningsenheter synliggör inferenser där 

eleverna samtalar om något som inte är tydligt utskrivet, men som de tolkar genom att koppla till 

realistiska och konkreta händelser eller upplevelser från deras egna livsvärldar.  
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Den första versionen av inferens genom koppling till egna erfarenheter som vi lyfter är den där 

eleverna utnyttjar sin kunskap om vardagsnära naturfenomen. Eleverna samtalar i båda 

nedanstående fall om kyla, värme och de fysikaliska reaktioner de har upplevt i samband med 

detta.  

Lärare: Varför går han ifrån?  

Lisa: Därför det är varmt.  

Ronja: han kommer att sssmäälta!  

I detta första utdrag beskriver Lisa och Ronja varför snögubben i boken håller sig undan från 

brasan. De utnyttjar då sin förförståelse och beskriver att snögubben gör detta därför att det är 

varmt vid brasan och att denna värme leder till att snögubben smälter eftersom han är gjord av 

snö. I detta sammanhang måste Ronja veta att snö smälter av värme för att kunna göra denna 

inferens. Att snögubben skulle smälta av värme är vidare inget som står i boken eller som finns 

tydligt ritat i bilden. 

Kenan: Sen komde killen och tar lite vatten. Sen komde snögubben och tar jättevarmt vatten.  

Lärare: aha, hur ser du det Kenan att det var varmt? 

Pontus: Därför att det ryker!  

I det andra utdraget ur transkriptionen samtalar Pontus och Kenan om varmt vatten. Pontus 

menar att han kan se att vattnet på bilden är varmt då det kommer rök, alltså vattenånga, från 

diskhon. Han är förmodligen bekant med att mycket varmt vatten ryker, men att kallt vatten inte 

gör det.  

En annan riktning vad gäller denna slags inferens är den då eleven gör en tolkning baserad på 

tidigare erfarenhet av populärkultur. I samtalen kring Katten Gustaf-serien berättade eleverna att 

de redan var bekanta med honom.  

Noel: ja, Gustaf vill säkert ha maten. Han älskar ju lasagne. Ska han ha kyckling, ska han göra 

kycklinglasagne eller?  

I exemplet ovan visar Noel på att han har en förförståelse kring karaktären Gustaf. Han vet om 

att Gustaf gillar mat och speciellt lasagne. Detta går inte att uttyda i varken bild eller text. För att 

göra inferensen att Gustaf vill ha maten som finns tecknad i bilden hjälps eleven av sin tidigare 

erfarenhet. Han går även ett steg vidare och gissar att det kanske är kycklinglasagne Gustaf ska 

ha kycklingen på bilden till. Detta berikar tolkningen av materialet ytterligare.  

Eleverna i samtalen gjorde även inferenser genom att koppla bilden till sina erfarenheter av 

kroppsspråk och gester i verkliga livet.  

Ester: öppnar dörren.. 

Theo: och hyschar åt honom (gör gest: hyschar) 

Ester: att föräldrarna inte ska höra 

Theo och Ester kunde här se på bilden att karaktären öppnat dörren för snögubben samt att han 

gjorde en gest mot honom. På bilden håller karaktären upp sitt högra pekfinger mot sin stängda 
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mun och har ansiktet vänt mot snögubben. Denna gest tolkade eleverna som en ”hyschning”. 

Tolkningen av bilden kan endast bygga på bildens information då boken inte innehåller text. Att 

tolka denna gest är beroende av om tolkaren har sett denna innan och hur den då användes. Theo 

och Ester menar att karaktären vill att snögubben ska vara tyst så att inte föräldrarna ska höra. 

Denna abstrakta gest blir konkretiserad av att eleverna härmar den samt pratar om anledningen 

till att den används i bilden.  

5.2 Inferens genom kopplingar utanför och mellan bilderna 
En underkategori av inferenser var de som gjordes utanför och mellan bilderna. Dessa inferenser 

skedde till en stor del spontant, men några gånger skedde de genom att vi ställde frågor till 

eleverna. I resultatet är det dock endast de inferenser som skedde spontant på elevernas egna 

initiativ som har tagits med. Denna underkategori av inferenser handlar om att eleverna kan 

koppla bildens innehåll till sådant som finns i periferin av bilden, mellan bilderna eller utanför 

bilden helt. Det handlar på sätt och vis om att eleverna skapar sig en förståelse av det lästa 

genom att tänka utanför ramarna och kunna skapa en röd tråd genom användandet och skapandet 

av inre bilder.  

Leonora: aa. Så att inte föräldrarna ska ana nåt! Men jag tror att dom typ har filmat allt.  

Leonora: ja, jag tror det för att dom har väl anat lite att pojken inte är som vanligt eftersom han 

sprang från skolan tidigt.. 

Eleven ovan gör en spontan inferens om något som hon föreställer sig sker mellan och utanför 

bilderna. I detta fall läser eleverna en bok med enbart bilder vilket gör att eleverna till stor del får 

förlita sig på det de ser eller får skapa egna inre bilder. Det kan tolkas som att Leonora 

konstruerat inre bilder för att på så vis förklara den handling hon ser i bilden. Hon går även 

utanför ramarna med sina inferenser då hon lägger till nya element såsom filmning och liknande. 

Det nya elementet är något som hon själv har skapat och går alltså inte att avläsa ur bilden. I sin 

utsaga kan Leonora även argumentera för varför föräldrarna kan ha tänkts filma sin pojke med 

att de kanske ha märkt att allting inte riktigt var som vanligt.  

Dina: ehh. Han springer ut, han har sett en snögubbe. Sen. Vänta. Nej jag tror det var här först. Han 

var där (pekar på bild nr. fyra) sen sprang han ut (pekar på bild nr. ett). Sen så tittade han på 

snögubben (pekar på bild nr. två) och sen så sa han till pappa att han skulle, vad heter det, titta på 

snögubben där.  

Vid tre tillfällen då eleverna skulle samtala om bilderboken Le Bonhomme de neige av Raymond 

Briggs fanns inte hela boken till förfogande. Istället fick eleverna ett antal papper där det fanns 

ca fem-sex bilder från boken på varje sida. Citatet ovan är från ett av dessa tillfällen och visar en 

elev, Dina, som självmant börjar analysera och diskutera bildernas kronologiska ordning. För 

henne var det inte självklart att bilderna skulle komma i den ordningen de var placerade på 

pappret utan hon hade teorier om hur de istället borde vara placerade. Genom att strukturellt 

omordna bildernas händelseförlopp skapade sig eleven en alternativ berättelse och gick på så vis 

utanför bildernas ramar och gjorde inferenser.  

Alva: Åh kolla! (pekar på bilden) 

Alva: Hon kanske hittar!! Där är dörren!!  

Linus: Där är dörren där bläckfisken kommer ifrån 
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Alva: Det är den dörren på framsidan! Titta! Den är sån! (pekar på framsidan)  

Linus: Den här är likadan 

Lina: Det är den 

Linus: Det är den dörren och dom är samma dörr (pekar på två olika bilder på sidan och jämför)  

Stycket ovan illustrerar ett tydligt exempel på hur eleverna i sin läsning kopplar en bild till en 

tidigare bild och jämför bilderna sinsemellan. Igenkänningen av ett tidigare bekant bildelement 

fångar elevernas uppmärksamhet och leder i detta fall till en diskussion av tidigare nämnda 

tankar om dörren, som fanns illustrerad på framsidan.   

5.3 Inferens genom att förutspå och förklara handling 
Ett sätt som eleverna gjorde inferenser på är att försöka förutspå och förklara handlingen i bilden. 

På så vis skapar de förståelse för det de ser. I exemplet nedan ser vi hur Sebastian noterar att 

karaktären håller i en tändsticksask.  

Sebastian: Han håller en tändsticksask! Tänk att han.. tänker han göra det jag tror att han inte tänker 

göra?  

Lärare: Vad tror du? Vad tänker du på? 

Sebastian: Jag tror att han tänker bränna upp telefonledningen eller nåt värre!  

Sebastians tolkning av bilden blir mer komplex av att han tolkar in nästa steg i handlingen, 

nämligen att karaktären ska använda tändstickorna till att bränna upp telefonledningen eller 

något värre. Han har inte nästa bild framför sig vilket leder till att denna inferens görs med den 

nuvarande bilden i fokus. Det sker ett meningsskapande baserat på antaganden om vad som 

skulle kunna vara nästkommande bild.  

Linus: då kanske.. den kanske har en dörr inne i huset  

Alva: ja så…        

Linus: och så kommer den ut nu liksom.. och bara.. ah du milde!  

Även utdraget ovan är ett exempel på ett försök att förstå bilderna genom att förutspå. Eleverna 

samtalar om dörrar vilket är ett centralt motiv i bilden. Linus säger att dörren finns inuti huset 

och förutspår att en av bokens karaktärer kommer ut ur denna dörr. Återigen finns det ingen 

explicit information som berättar att det är så. Eleven skapar ett eget handlingsförlopp och en 

dramaturgisk spänning genom att göra denna inferens.  

Pontus: Och sen tar han på sig glasögon och sen tar han på sig kostym eller kläder och sen går dom 

ut därifrån. För att han vill vara en vanlig människa.  

Lärare: han vill vara en vanlig människa…  

Wilmer: Eller så vill han se hur han ser ut i kläder.  

En annan inriktning i denna inferenskategori är de inferenser som gjordes genom att eleverna 

förklarade handlingen. I utdraget berättar Pontus först om det explicita som går att se i bilden. 

Det explicita innehållet är att snögubben i boken tar på sig glasögon och kläder och sen går till 

ett annat rum. Det Pontus sedan gör är att han försöker förklara varför snögubben gjorde som han 
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gjorde. Han menar att snögubben gör allt detta därför att han vill vara en människa. Wilmer 

inflikar i samtalet och menar att orsaken till snögubbens handling är att han vill se hur han ser ut 

i kläder. Båda antagandena är lika giltiga och inget av dem styrks eller undermineras genom text 

eller bild.  

Noel: Gustaf, varför har han gjort så på väggen? 

Tina: han kanske trodde att han skulle bli glad. Han trodde att det skulle bli bättre med cirklar i 

väggen.  

Ett ytterligare exempel på detta finns i utdraget ovan. Tina förklarar en händelse som finns i 

bilderna. Katten Gustaf har på bilden gjort cirklar på väggen och eleverna gör tolkningar och 

försöker förstå varför. Deras förklaring till detta är att Gustaf gjort det därför att han (oklart vem) 

skulle bli glad och att han trodde att det skulle bli bättre med cirklar på väggen. Tina tänker 

förmodligen att även verkliga människors handlingar ibland baseras på interaktionen med andra 

och åsikter om hur man vill ha det runt omkring sig för att trivas. Dessa åsikter är motivering till 

karaktärens handling.  

Med användandet av serier följde även inferenser om seriebildernas konventioner, dvs. hur bilder 

framställs i serier och vad som är realistiskt inom seriebildernas värld. Utdraget nedan är ett 

exempel på detta där eleven tar hjälp av sin kunskap om konventioner för att förklara ett 

skeende. Enligt Tina har bilden ritats på ett vis som visar att det sker en rörelse, i detta fall att 

karaktären springer iväg. Hon är även medveten om att detta är traditionellt inom serierna och 

visar detta genom att nämna att det är så man brukar rita. Tina nämner vidare att sättet som 

tecknaren ritat rörelsen på visar att karaktären springer snabbt.  

Tina: jag tror han springer iväg jättesnabbt.  

Lärare: Tina tror att han springer? Vad är det som gör att du tror det?  

Tina: för… man brukar rita så ibland. När man springer iväg snabbt.  

Att eleverna gjorde denna sorts förutspående och förklarande inferens kan vara ett exempel på ett 

behov att förklara och förstå världen och händelser. Att förutspå handling kan vara ett tecken på 

att läsaren ofta medvetet eller omedvetet gör antaganden om händelseförloppet. Läsaren är inne i 

en process där hen vill förstå och göra skeenden logiska.  

5.4 Inferens utifrån tolkning av karaktären 
Att göra en inferens utifrån tolkning av karaktären handlar om att läsaren sätter sig in i 

karaktärens livsvärld. I de fall eleverna gjorde detta skapade de dialog till händelsen i berättelsen, 

analyserade karaktärens kroppsspråk, samtalade om vilka känslor man kunde tänka sig att 

karaktärerna kände samt jämförde med hur eleven själv hade känt i en liknande situation. Att 

sätta sig in i karaktärens livsvärld och tolka karaktären handlar om att skapa sig en förståelse för 

vem personen är och varför hen handlar som den gör.  

Kasper: jo att att han skada sig men sen tänkte han att ”äsch vi gör inte det här det är för tråkigt”. 

Kasper i utdraget ovan skapar dialog till karaktärerna i bilden. Han kunde se i bilden att 

huvudpersonen var skadad efter att ha fått en boll i huvudet. Kasper menar då att huvudpersonen 

säger att de inte ska göra det de gör för att det är tråkigt. Detta är ett exempel både på inlevelse i 

karaktären samt ett dialogskapande för att förklara hur karaktären tänker. Dialogen blir som ett 
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eget tillägg och ett komplement till en bild helt utan text. Måhända är eleverna vana vid att 

fiktiva karaktärer ofta har dialog. Avsaknaden av en sådan verkar avhjälpas naturligt genom att 

eleven skapar dialog och ”ljudsätter” karaktären. Kasper kunde även sätta känslor och attityder 

på karaktären. Kanske gör han detta därför att han själv identifierar skador med något som är 

tråkigt och som man inte vill fortsätta göra.  

Mirjam: jag tror att det var lite natt såhär så ser han en snögubbe ”det är säkert Gustaf”, så går han 

vidare och så ser han ännu fler så ska han gå och läsa såhär bok och så ser han ännu fler och så bara 

”Gustaf, gör han så många?”. Sen tittar han dit så bara ”Gustaf... har han börjat å älska snögubbar 

nu eller?” 

Även Mirjam i utdraget ovan skapar dialog till karaktären och skapar ett narrativ som utgår från 

karaktärens tankar och som dessutom förklarar en annan karaktärs handling. Detta görs dock 

endast utifrån den ena karaktärens perspektiv och det är hans syn som framförs. Återigen är 

denna dialog inte representerad i text utan ett tecken på att eleven gjort en egen dialog till 

karaktären.  

I andra fall var det karaktärens kroppsspråk som var i fokus för eleverna. I några fall utnyttjades 

kroppsspråket för att kunna skapa en fiktiv dialog av vad karaktärerna kunde tänkas säga eller 

vilja. För att bedöma om karaktären var ond eller god samt vilka intentioner och sinnestillstånd 

hen hade använde eleverna karaktärens miner, gester, ansiktsuttryck och utseende. På så sätt 

kunde de även skapa sig en förståelse över hur karaktären förhöll sig till berättelsens innehåll.   

Kenan: Sen säger till mamma ”Mamma kolla på min snögubbe” nej ja säger…  

Wilmer: Eller så kanske han vill låna hatten och sjalen (pekar på bilden).  

I citatet ovan ger Kenan karaktären röst genom att tolka kroppsspråket på mamman och barnet i 

bilden och på så vis skapar han sig en inre bild av hur dialogen emellan dem såg ut. Samspelet 

mellan Kenan och Wilmer visar dock att de ser skilda scenarion och att de tolkar bilden på olika 

vis.  

Linus: Hon kanske (pekar på bilden).. nu när hon ser lite sur kanske hon är lite ledsen för det som har 

hänt hennes pappa. 

Linus gör en tolkning av karaktärens framställning i bilden för att förklara och förstå situationen 

och karaktärens känslor.  

Lärare: okej. Va e de som får dig att tro att han e lite dum?  

Julia: nej men allts.. hans ans..  

Dina: man ser lite minen typ 

Båda citaten ovan visar situationer då eleverna gjorde en bedömning av karaktärernas uttryck 

och sedan i samtalet försökte förklara sinnesstämningen eller attityden som karaktären hade. Det 

första citatet visar även exempel på att Linus kopplar det han ser till något som hänt tidigare i 

handlingen och därmed för ett underbyggt resonemang över vad karaktären kan tänkas känna och 

varför. Julia och Dina har i sin granskning av karaktären kommit fram till att karaktären är dum 

och att de kan uttyda detta genom minen hos personen.  

Robert: Han.. han är som jag… det är som jag och Kurt, han och jag bråka skitmycket. 
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I meningsenheten ovan identifierar sig Robert med karaktären i boken. Han menar att han är lik 

karaktären på så sätt att även han är i konflikt med andra barn. Han jämför relationen mellan 

karaktärerna med den mellan sig själv och Kurt. Detta är en form av inlevelse som skapar en 

starkare koppling mellan bilden och läsaren. Han har i detta fall en personlig emotionell koppling 

till handlingen i materialet.   

Robert: Han är ju mycket snällare än han e.. Herman kanske tycker att.. Herman får ju jättemånga 

kompisar och kanske tjejerna gillar honom mer så han kanske vill ha lite hämnd kanske och förstöra 

något som han gillar.  

Även utdraget ovan fokuserar på känslor och inlevelse. Robert menar att karaktären Herman är 

snäll och har många vänner vilket leder till att antagonisten i boken vill ha hämnd och förstöra 

något Herman gillar. Antagonisten har starkt negativa känslor gentemot Herman vilket Robert 

tydliggör genom att prata om hämnd och förstörelse av objekt. Detta menar vi är en form av 

inlevelse som hjälper eleven att göra inferenser kring skeenden i bilden.  

5.5 Inferens genom koppling mellan fantasi och verklighet 
I denna inferenskategori skapade eleverna förståelse för bilden genom att göra kopplingar mellan 

fantasi och verklighet. Detta gjorde de genom att diskutera det som hände i bilden och jämföra 

det med vad som är realistiskt. I fantasins värld finns andra regler och detta är något eleverna i 

utdragen samtalar om. De rör sig även på en metanivå och förhåller sig till bilden på ett 

distanserat sätt då de ifrågasätter hur realistiskt det är.  

Mirjam: Det är en sån sugpropp. Om man sätter den där i ditt ansikte så suger den fast såhär 

jättehårt och om jag drar bort så blir det en röd ring efter där.  

Doris: Fast det brukar det bara bli på levande, ja fast visst.  

Mirjam: Vad då på levande? 

Doris: Sånt som det finns blod inuti. Då blir man röd. Fast det kan ju bli så i serier 

I utdraget ovan kan vi se att eleven Doris har kunskap om att det finns vissa regler som gäller i 

serieteckningar jämfört med regler som finns i verkligheten. Mirjam beskriver att om man sätter 

en sugpropp i någons ansikte så suger den fast och lämnar en röd ring efter. Doris menar dock att 

detta bara sker om man sätter sugproppen mot något som är levande och innehåller blod. Sedan 

medger hon att trots att detta fenomen är applicerbart på verkliga händelser så kanske det finns 

andra regler i serien. Vi tolkar det som att Doris menar att trots att det inte finns blod i 

ickelevande objekt så kan det bli röda märken på dem ändå. Skulle man göra samma sak i 

verkligheten hade det inte blivit ringar.  

Mirjam: Alltså jag fattar inte hur katter kan hoppa på en stylta! 

I detta fall ser Mirjam en bild där Gustaf håller i en hoppstylta. Hon utbrister att hon inte förstår 

hur en katt kan hoppa på en stylta. Vi tolkar denna meningsenhet som att hon inte tycker det är 

realistiskt att katter hoppar på styltor och att hon ifrågasätter händelseförloppet. Hon utgår från 

att Gustaf ska eller redan har hoppat på styltan men att detta inte är realistiskt och att hon inte 

förstår hur detta skulle kunna ske i verkligheten.  

Theo: dom hoppar... alltså dom e så högt uppe i luften. Dom e så högt uppe i luften och jag tror inte 

att nån kan hoppa så högt. 
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I exemplet ovan gör Theo en inferens om att karaktärerna inte hoppar utan flyger i luften. Han 

menar att det inte är realistiskt att hoppa så högt som det ser ut att de gör i bilden. Han tror inte 

att någon kan hoppa så högt. Det skulle alltså vara orealistiskt om de hade hoppat upp till den 

höjden. I detta fall är det metoden för att ta sig upp som bedöms som antingen realistisk eller 

orealistisk. Theo gör däremot ingen bedömning om huruvida det är realistiskt eller ej att karak-

tärerna flyger. Han accepterar att karaktärerna har kraften att flyga. Detta kanske han gör 

eftersom det för honom finns mer logik i att de skulle flyga i himlen istället för att hoppa.  

För att göra denna form av inferens måste läsaren distansera sig från bilden och reflektera på en 

högre nivå. Fantasin och verkligheten sätts i motsatsförhållande till varandra och ibland nästan 

ogiltigförklaras det som sker i bilden eftersom det är orealistiskt som i fallet där Mirjam 

förbryllas över att katter inte kan hoppa på en stylta. 

5.6 Inferens genom att koppla bild till onomatopoetiska ord samt ord i text 

Onomatopoetiska ord är ljudord som används för att förklara ljud i text, t.ex. mjau, poff, grrr, 

bang, swisch. Av de fyra bildmaterialen som användes framkallade två av dessa inferenser som 

var kopplade till onomatopoetiska ord. Främst var det katten Gustaf-sekvenserna som 

frambringade användningen av orden hos eleverna, vilket kan ha att göra med att dessa ord är 

vanliga i serier, men även i samtal om snögubben i Le Bonhomme de neige användes ljudord.  

Citatet nedan visar på att Ester och Theo själva tar till sig de onomatopoetiska orden de läst i 

serien och brukar dem i samtalet. Samtidigt skapar de en inre tolkning om vad ljuden betyder och 

bygger upp ett argument där de förklarar att eftersom katten Gustaf hamnat i kris så låter hans 

aktioner. I ett försök att förklara vad det är som gör de olika ljuden tar Ester till användningen av 

de onomatopoetiska orden som hon förstärker med hjälp av sitt kroppsspråk för att få fram 

budskapet.  

Ester: Jag tror jag vet vad som händer. Alltså den där katten hamnar i kris. Och då låter allting som 

han gör typ ”Ahh! Pew pow”.  

Lärare: vad är det som låter? 

Ester: kosh pop pop pow shh pli pss  

Lärare: vad är det som gör dom ljuden? 

Theo: Du vet när han gör meeoow. (gör klös-gester i luften) 

Underkategorin innefattar även inferenser som var kopplade till lästa ord som ej var 

onomatopoetiska, som exemplet nedan. Här förklarar Nils att karaktären antagligen är ond efter-

som att man i texten fått reda på att killen som anses ljuga en massa berättat att karaktären ifråga 

dödar kattungar och bränner ner andras hus. Det läsa stycket har i sin tur lett till att Nils gjort en 

inferens om att karaktären därmed kan antas vara ond, då han förknippar dränkning och anlagda 

bränder med handlingar som förmedlar ondska. Samtidigt saknas det reflektion från Nils om ut-

talandet från killen bör antas som sanningsenligt med tanke på att han i texten framställs som en 

person som talar osanning.  

Nils: han är en ond person.  

Lärare: En ond person tror du? 
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Nils: Jag tror det. 

Lärare: Vad är det som får dig att tro att det är en ond person? 

Nils: För att den killen som ljuger en massa sa ju att han dödade kattungar och bränner ner andras 

hus. 

I några fall ansåg eleverna att text och bild bar på olika budskap och den insamlade data visade 

på att eleverna efter läsningen gjorde inferenser mellan lästa ord och bildens element. I sessionen 

nedan ser man att Ylva uppmärksammar att ”klibbar mot gommen och läpparna är hopklistrade” 

inte stämmer överens med den information som bilden ger. Ylva processar först textens mening 

och bildar inferenser mot det hon sett i bilden och får sedan uppfattningen att de båda medierna 

ger skilda intryck. Lars bekräftar sedan Ylvas antagande med att kommentera att bilden inte 

stämmer helt överens med texten. 

Ylva: ”klibbar mot gommen. Och läpparna är ihopklistrade.” det ser inte så ut där riktigt. Nää 

Lärare: då stämde bilden inte överens tycker ni? 

Ylva & Lars: nää 

Lars: inte riktigt med texten faktiskt 

Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna även utan att ha arbetat med inferensutveckling 

på ett direkt sätt gör många olika varianter av inferenser. De nyttjar både bildens och textens 

innehåll när de samtalar om bilderna och skapar sig en förståelse av mediernas budskap. I samtal 

med varandra knyter eleverna ihop olika aspekter av innehållet och skapar en större och djupare 

helhet av sin förståelse. Hållningen gentemot det lästa materialet tyder på ett flexibelt 

förhållningssätt där de kan gå utanför ramarna och göra olika sorters inferenser beroende på 

materialets innehåll och utformning.  

6. Diskussion 
Eleverna i studien gjorde ofta inferenser som innebar att de förutspådde och förklarade skeenden. 

Vi ser dessa inferenser som ett försök att tillfredsställa behovet läsaren har av att förklara och 

förstå världen och det som sker. Att förutspå handling kan vara ett tecken på att läsaren ofta 

medvetet eller omedvetet gör antaganden om händelseförloppet. Läsaren är inne i en process där 

hen vill förstå och göra skeenden logiska. Vi menar att alla sorters inferenser som görs sker på 

grund av att läsaren är nyfiken och gärna vill förklara sin omvärld. Ibland ifrågasätts och ibland 

bekräftas det som finns i bilden men det viktiga i detta sammanhang är att alla inferenser vi fått 

fram handlar om att begripa materialet. Inom forskningen finns det delade meningar om elever 

gör inferenser för att begripa ett material självmant eller om de behöver uppmuntran. Barnes, 

Dennis och Haefele-Kalvaitis (1996, i Pike, Barnes & Barron 2010, s. 244) menar att yngre barn 

sällan gör inferenser om de inte får frågor ställda till sig medan Sipe och Brightman (2009, s. 84-

91) menar att barn gör spontana inferenser efter att ha fått träning i inferensskapande. Dock 

menar vi att dessa utsagor kan ifrågasättas då en forskare inte kan veta om eleven gör inferenser 

utan att berätta om dem. Det är bara medvetna verbaliserade inferenser forskarna får ta del av.  

 

En central aspekt som är övergripande för alla inferenskategorier vi har funnit är relationen 

mellan distans och närhet. De allra flesta inferenser som eleverna gjorde innebar att de satte sig 
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in i och levde sig in i materialet på en mer personlig nivå. De mest framträdande exemplen på 

detta är inferenskategorierna Inferens utifrån tolkning av karaktären och Inferens genom 

kopplingar till egna erfarenheter. Här ser vi att eleverna utnyttjar sin förförståelse och ofta 

kopplar sin värld till bildens värld. Paris och Hamilton (2009, i Alatalo, 2011, s. 48) framför att 

det är av vikt att eleven sammankopplar orden med elevens tidigare erfarenheter för att hen ska 

kunna utveckla god läsförståelse. Vi ser detta uttalande som att kopplingen mellan elevens 

inlevelse och materialets innehåll bildar en syntes i inferensskapandet. Genom denna syntes sker 

en identifikationsprocess som är viktig för förståelsen av bildens innehåll. Att känna igen sig i 

materialet blir vid denna slags inferens en styrka då innehållet även konkretiseras och grundas i 

verkligheten för eleven. Tolkningen av materialet blir liknande om eleverna har samma syn på 

världen. Att göra inferenser där man lever sig in i bilden och karaktärerna är central då eleverna 

lever sig in i andras perspektiv vilket leder till empati. Detta är en viktig del i skolans 

värdegrundsarbete (Skolverket, 2011, s 7) och blir därmed enligt oss en av de viktigaste inferens-

kategorierna vad gäller elevens personlighetsmässiga utveckling. Att förstå andra och sig själv 

och vara tillräckligt medveten om denna förståelse för att kunna jämföra är en central aspekt.  

 

Som kontrast till dessa underkategorier där eleven lever sig in i materialet har vi identifierat 

underkategorin Inferens genom koppling mellan fantasi och verklighet. I denna underkategori 

distanserar sig eleven till materialet och sätter bilden i motsats till verkligheten. Detta skedde när 

bildens innehåll inte ansågs vara realistiskt. Det som sker här är att eleven distanserar sig till 

materialet och ifrågasätter motivets realism och giltighet. Det som sker i bilden ifrågasätts och 

eleverna menar att det inte kan ske i verkligheten. För att göra denna inferens måste läsaren hålla 

sig på ett tankemässigt avstånd från bilden och reflektera på en högre nivå, tänkandet närmar sig 

en metanivå. Detta kan jämföras med vår tolkning av Paris och Hamiltons (2009, i Alatalo, 2011, 

s. 48) utsaga där inlevelse och material bildar en syntes. Det som är av störst vikt vid denna 

inferens är att först förstå och sedan distansera sig till materialet då det på något sätt motsäger 

elevens verklighetsuppfattning.  

 

Vi ser att de olika sorterna av inferenser kräver olika slags tänkande på olika kognitiva nivåer, de 

ovan nämnda inferenskategorierna är exempel på detta. Att jämföra något man ser i en bild med 

det man själv är med om är på en relativt enkel kognitiv nivå medan inferenser som görs där 

motivet ifrågasätts kräver ett mer kritiskt förhållningssätt. Att reflektera över detta ligger på en 

metanivå som kräver att individen först måste förstå bilden och sedan ställa denna i 

motsatsförhållande till något annat och ifrågasätta bilden. Vi är förvånade över detta resultat då 

vi inte förväntade oss att eleverna skulle ifrågasätta bildens innehåll. Detta skedde dock relativt 

sällan vilket tyder på att man inte kan utgå från att alla elever skulle kunna göra en sådan 

inferens. Den inferens som vi bedömer vara minst kognitivt belastande (förutsatt att de är 

läskunniga) är den där eleven läser en text och sedan endast återberättar det som stod i texten när 

vi frågade vad som hände i bilden. Detta tyder inte på att eleven uppmärksammar bilden och att 

hen läser av den som om den vore en text. Att eleverna ibland tolkade bilden efter texten var 

föga förvånande. Brookshire, Scharff och Moses (2002, s. 337) menar nämligen att barn ofta 

tolkar textens innehåll som mer betydelsefullt och hierarkisera textens innehåll över bildens 

innehåll. Detta blev fallet i vissa av samtalen där eleverna samtalade om bilder som innehåller 

text. Chiong och DeLoache (2012, s. 238) menar dock att vissa bilder är för kognitivt belastande 

och drar för mycket uppmärksamhet till sig. Eleverna har då svårt att minnas själva 

textinnehållet. Detta är en intressant aspekt men ingen avgörande faktor vi upplevt i denna 
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studie. Vi anser att om man ger eleverna tillräckligt mycket tid för att samtala om varje bild i 

grupp så blir detta problem mindre, om inte obefintligt.  

 

I studien uppfattar vi det som att eleverna är mycket uppmärksamma på bildernas innehåll och på 

objekt för att göra olika former av inferenser. De spenderar mycket tid med att samtala om 

sådana objekt i bilden som verkar betydelsefulla. Även de minsta detaljerna kunde de göra 

inferenser kring på olika sätt. Det är allt ifrån karaktärer, objekt karaktären håller i, objekt som är 

fristående till en liten detalj i bakgrunden som eleverna upplever som så betydelsefulla att de gör 

inferenser som involverar dessa. Verhallen och Bus (2011, s. 482) menar att barnen i deras 

undersökning särskilt fokuserar på människoliknande karaktärer och det tror de beror på att 

människor har ett mönster för att bearbeta bilder. Författarna menar även att barnen fokuserar 

längst tid på det som var textrelevant i bilden (s. 494) men att de ändå är så pass fria att de tittar 

på andra saker i bilden också (s. 495). Vi ser att eleverna ofta samtalade om karaktärerna och 

deras handlingar. Detta tror vi beror på bildernas och narrativens utformningar. Alla bilder hade 

en huvudperson som var frekvent förekommande i bilderna. Var karaktären inte med i bilden 

spekulerade eleverna kring vad karaktären kunde tänkas göra i nästa bild eller vad hen hade gjort 

mellan bilderna. Detta skedde ofta i underkategorin Inferens genom kopplingar utanför och 

mellan bilderna. Karaktärerna driver handlingen framåt i de flesta barnböcker vi har erfarenhet 

av vilket leder till att vi tror att eleverna är vana vid att karaktärerna har betydelse för berättelsen. 

Även motiv som inte nämndes i texten var av intresse för eleverna då de ibland samtalade om 

dessa och gjorde inferenser där de funderade över objektens betydelse för berättelsen.  

 

Då karaktärerna sågs som ett ytterst meningsbärande objekt förekom det även frekventa 

inferenser angående deras kroppsspråk, miner och gester. Kroppsspråket finns representerat 

under två av inferenskategorierna, nämligen Inferens utifrån tolkning av karaktär samt Inferens 

genom kopplingar till egna erfarenheter. Med detta i åtanke samt frekvensen av inferenser 

rörande kroppsspråket kan man tolka det som att eleverna ser detta som ett viktigt och menings-

bärande element. En anledning är som tidigare nämnt att barn tenderar att placera karaktärer i 

centrum när de bearbetar bilder och text (Verhallen & Bus, 2011, s. 482), men det kan troligtvis 

också handla om att kroppsspråk är något som de dagligen möter och tolkar. Trots detta menar vi 

att man ej bör anta att tolkningen av kroppsspråk är något som är lätt för eleverna, då detta 

kräver att man till viss del kan leva sig in i den andra personens situation samt att man har egna 

erfarenheter som hjälper en att läsa av situationen. Kroppsspråket i sig säger dessutom mycket 

om hur en karaktär är som person vilket i sin tur påverkar handlingen. Därmed är det kanske inte 

underligt att eleverna uppmärksammar det budskap som karaktären sänder med sina miner och 

gester, eftersom detta har en central roll i berättelsen som de försöker skapa ordning i.  

 

Karaktärens centrala roll när eleverna skapar förståelse över det lästa i ord och bild kan inte 

förnekas. Förutom att försöka förstå karaktären och dennes roll i handlingen genom att göra 

inferenser om kroppsspråk, miner, gester, utseende och handling så intog eleverna karaktärens 

perspektiv. Detta lyckades de med genom att skapa inferenser ur karaktärens synvinkel där de 

gick in i dennes roll. Att de gick in med sådan inlevelse kan ha att göra med att de tilltalades av 

bilderna och på så vis kunde utläsa bildens budskap (Brookshire, Scharff & Moses, 2002, s. 336) 

på ett mer framgångsrikt sätt som tillät dem att fantisera vidare om vad karaktären sade. I 

samtalen visade eleverna en förmåga att leva sig in i den fiktiva personens liv och handling och 

kunde utifrån sina inre föreställningar och tolkningar av karaktären skapa en muntlig dialog. 
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Utifrån det vi observerade under samtalen skapades dialogen främst utifrån bilden och ej texten. 

Att gå utanför den givna informationen och texten, som eleverna i studien många gånger gjorde 

spontant, visar på ett kreativt tänkande som går utanför berättelsens ramar. Att kunna skapa 

dialog till karaktärerna är ett exempel på detta. Precis som Iser (1978, i Low, 2012, s. 381f) 

poängterar så är eleverna både konsumenter och producenter av texten de läser eftersom de 

måste fylla i de ”luckor” som finns. Eleverna måste därmed själva aktivt fylla i de informations-

luckor som berättelsen innehåller genom att tolka det de ser och läser, i både bild och text. Att gå 

utanför den givna informationen visar på en större förmåga att göra inferenser och tänka kreativt. 

Studien visade även att trots att eleverna aldrig övat på så kallade page breaks, inferenser som 

sker mellan sidvändningarna, skedde några sådana spontant utan vår inverkan. Sipe och 

Brightman (2009, s. 84-91) menar att eleverna är mer benägna att göra spontana page breaks 

utan vuxnas inverkan om de får öva på det innan. Detta kan vi hålla med om då vi upplever att 

flertalet av de page breaks vi var med om skedde med hjälp av att vi lärare ställde frågor till 

eleverna, dock fanns där några som skedde spontant och det är enbart dem som är inkluderade i 

resultatet.  

 

I studien framkom det även att eleverna i somliga sammanhang uppmärksammade att bilden och 

texten bar på olika budskap och därmed inte stämde överens med varandra. Eleverna gjorde 

inferenser genom att i detta fall koppla text till bild för att jämföra de båda meningsbärande 

enheterna. Enligt Pike, Barnes och Barron (2010, s. 249ff) kan tolkningsprocessen av det lästa 

innehållet i bild och text kompliceras om bilden inte stödjer textens budskap, därmed försvåras 

inferensskapandet. Författarna nämner vidare att det är främst de yngre eleverna som påverkas av 

de så kallade inkonsekventa bilderna som ej bär på samma budskap som textinnehållet, detta 

eftersom de har svårare för att sortera bland intrycken och minnena. Även om vi inte upplever att 

eleverna hade några svårigheter med att tolka innehållet märktes det att de var förbryllade över 

att bilden inte visade dem det de läst. Enligt Brookshire, Scharff och Moses (2002, s. 337) 

tenderar barn att se textens innehåll som mer betydelsefullt och därmed hamnar texten i högre 

rang hos barnen. Kanske var det därför eleverna tyckte att det var konstigt att bilden inte stämde 

överens med texten och inte tvärtom. 

Sammanfattningsvis ser vi att studien visar på att inferenserna som skapas har betydelse för 

utvecklingen av läsförståelsen så som Lundberg och Herrlin lyfter (2005, s. 15). Vi märkte att 

bilder är meningsbärande för elever och att man i enlighet med McVicker (2007, s. 85) bör 

arbeta med visual literacy som är mer anpassat till den moderna världen. Precis som Andersson 

(2011, s. 43) framhäver är det inte endast en avkodningförmåga som innebär att man är läs-

kunnig utan även en förmåga att förstå och tolka det man läser. Vår studie visar på att det är lika 

viktigt att jobba med tolkandet av bilder eftersom de är minst lika meningsbärande som texter. 

Att träna sin tolkningsförmåga med hjälp av bilder framhäver Fast (2007, s. 9f) är ett sätt att öva 

upp sin inferensförmåga. Detta stärker våra antaganden om att inferensskapande måste övas på i 

skolan.  

  



 

 

25 
 

7. Konklusion och didaktisk implikation 

Slutsatsen i studien är att elever utan explicit övning gör olika varianter av inferenser, men att det 

finns många faktorer som påverkar inferensskapandet. Vissa inferenser skedde helt spontant utan 

att samtalsledaren ställde frågor medan vissa samtal krävde att samtalsledaren ställde öppna 

frågor för att eleverna skulle få igång sitt tänkande. Detta kan jämföras med att Barnes, Dennis 

och Haefele-Kalvaitis (1996, i Pike, Barnes & Barron 2010, s. 244) menar att yngre barn sällan 

gör inferenser om de inte får frågor ställda till sig. Sipe och Brightman (2009, s. 84-91) menar 

dock att barn gör spontana inferenser efter att ha fått träning i inferensskapande. Studien visade 

även att eleverna förhöll sig till bildmaterialet på så sätt att de antingen identifierade sig själva 

eller sin livsvärld med innehållet eller att de distanserade sig till det.  

Inferenserna i samtalen låg även på olika kognitiva nivåer, dvs. inferenserna var olika mycket 

utförliga eller djupa. En anledning till att inferenserna kan tolkas ligga på skilda nivåer är att 

språket hos eleverna var olika mycket utvecklat. En annan tolkning är att bokens upplägg styrde 

vilken typ av inferensskapande som skedde, vilket innebär att våra val av bildmaterial har 

påverkat resultaten. Som tidigare nämnt kan det vara så att eleverna prioriterar och värdesätter 

texten högre än bilden (Brookshire, Scharff och Moses, 2002, s. 337) vilket kan leda till 

inferenser på en lägre kognitiv nivå. Detta eftersom de styr sig efter texten och återberättar det 

lästa istället för att gå utanför ramarna och använda sin fantasi. 

Som didaktisk implikation tänker vi oss att man i arbetet med bilder kan gå ett steg längre och 

låta eleverna själva skapa bilder med budskap. Visual literacy innebär även att eleven kan skapa 

budskapsbärande bilder (Heinich, Molenda, Russell & Smaldino, 1999 i Stokes, 2001, s. 12). 

Med träning och mer erfarenhet av att prata om och skapa bilder anser vi att eleverna kan 

utveckla så väl sitt tänkande som sitt språk, vilket i sin tur leder till utvecklandet av det kritiska 

tänkandet. Vi ser att läraren har en stor roll i detta arbete och har chans att utveckla elevers 

kritiska medvetenhet. Här är valet av bok och bilder av stor betydelse. Fortsatt forskning inom 

området ser vi skulle kunna handla om hur lärare kan hjälpa sina elever att själva göra olika 

former av inferenser samt hur inferensförmågan i bild kan utveckla läsförståelsen.  

8. Egna lärdomar 

Bilder har i studien visat sig ha en stor språkutvecklingspotential som vi i vårt framtida yrke vill 

ta tillvara på genom att arbeta mer aktivt med bilder som text. Vår viktigaste lärdom av studien 

är att användningen av bildsamtal tycks vara särskilt språkutvecklande för elever med andraspråk 

om de arbetar tillsammans med elever som redan behärskar språket. Detta fick vi erfara då vi i 

samtalen observerade hur de svensktalande eleverna hjälpte eleverna med svenska som andra-

språk med begrepp som de ej behärskade, t.ex. ”stänga lampan” korrigerades till ”släcka 

lampan”. I samtalet kunde vi se att eleven tog till sig det nya uttrycket. Däremot kan vi inte vara 

säkra på att eleven verkligen lärt sig det och kan använda det i vardagliga situationer. Att vissa 

nyanlända elever inte deltog i studien kan ses som en bristande punkt i detta arbete, men på 

grund av att vissa elever med svenska som andraspråk deltog kunde vi ändå se denna språk-

utvecklande process. En annan lärdom angående studiens genomförande är att det inte alltid är 

enkelt att ställa frågor som inte påverkar svaren i för hög grad. Trots att vi ställde öppna frågor är 

det lätt hänt att gå över till att ställa slutna frågor som då påverkar riktningen på samtalet.  
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Bilagor 

Bilaga A – Bildmaterial 

Det listade materialet användes i bildsamtalen med eleverna i årskurs två och tre. 

 Amulett: Bok 1 – Stenväktaren av Kazu Kibuishi 

 Gustaf seriesekvenser av Jim Davis hämtade från https://garfield.com/  

 Herman och eldsvådan av Stian Hole 

 Le Bonhomme de neige av Raymond Briggs 

 

Bilaga B – Frågor 

Frågorna nedan användes i bildsamtalen som stöd för eleverna när de behövde hjälp för att få 

igång samtalet.   

    Vad ser du i bilden? 

    Hur ser du det? 

    Vad tror du händer mellan bilderna? 

    Vad tror du händer på nästa sida? 

    Vad händer i bilden? 

  



 

 

 
 

 

Bilaga C- Medgivandeblankett 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att studenter 

gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2015 kommer en student 

som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten 

kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med klassläraren 

dokumentera undervisning i syfte att identifiera ett utvecklings-område. Dokumentationen kan ske 

genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade materialet kommer att hanteras etiskt 

korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att 

dokumentationen endast användas för utveckling och utbildning. Vi vill avslutningsvis betona att 

förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Förbättringsarbetet kommer att handla om att titta på och prata om bilder, i till exempel 

bilderböcker, för att utveckla språket. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera sina 

uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Utbildningsledare  

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

 

 

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 

 



 

 

 
 

Bilaga D - Analystabell 

Nedan följer utdrag ifrån analystabellen som användes när data kondenserades. Totalt framkom 

det sex underkategorier. Nedan har vi lyft fram exempel på meningsenheter från varje 

underkategori och även sett till att varje bok som diskuterades i bildsamtalen är representerade. 

Lila står för boken Le Bonhomme de neige av Raymond Briggs, orange för Gustaf-sekvenserna 

av Jim Davis, grönt för serieboken Amulett: Bok 1 – Stenväktaren av Kazu Kibuishi och turkos 

är för boken Herman och eldsvådan av Stian Hole. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 

1: det gjorde dom nån 

gång hos min farfar. 

Brandmännen elda allt 

gräs, dom klippte inte 

dom elda upp det! 

Brandmännen eldade upp 

gräset hos min farfar. De 

klippte inte det.  

Eld  Inferens genom kopplingar 

till egna erfarenheter 

 

3 aa. Så att inte 

föräldrarna ska ana nåt! 

Men jag tror att dom typ 

har filmat allt.  

3 ja, jag tror det för att 

dom har väl anat lite att 

pojken inte är som 

vanligt eftersom han 

sprang från skolan tidigt..  

Jag tror att föräldrarna 

har filmat allt eftersom de 

har anat att pojken inte är 

som vanligt eftersom han 

sprang från skolan 

tidigare. 

Föräldrar 

 

Övervakning 

Inferens genom kopplingar 

utanför och mellan bilderna 

 

1: då kanske.. den kanske 

har en dörr inne i huset  

2: ja så…        

1: och så kommer den ut 

nu liksom.. och bara.. ah 

du milde!  

Kanske att den 

(bläckfisken) har en dörr 

inne i huset och att den 

kommer ut nu! 

Förutsägelse 

 

Inferens genom att förutspå 

och förklara handling 

 

 

1: Han är ju mycket 

snällare än han e.. 

Herman kanske tycker 

att.. Herman får ju 

jättemånga kompisar och 

kanske tjejerna gillar 

honom mer så han kanske 

vill ha lite hämnd kanske 

och förstöra något som 

han gillar. 

Han är ju snällare än 

honom. Herman får 

jättemånga kompisar och 

kanske tjejerna gillar 

honom mer. Den andra 

killen kanske vill ha lite 

hämnd och förstöra något 

som Herman gillar.  

Karaktär 

 

Handling 

Inferens utifrån tolkning av 

karaktären  

 

2: alltså jag fattar inte hur 

katter kan hoppa på en 

stylta 

Jag fattar inte hur katter 

kan hoppa på en stylta.  

Antagande om vad som 

är realistiskt 

Inferens genom koppling 

mellan fantasi och 

verklighet 

2: aa, dom äter macka 

3: på en tång bara ”chh” 

(ljud) 

Dom äter macka på en 

tång och låter det ”chh” 

Karaktärens interaktion 

med objekt. 

Inferens genom att koppla 

bild till onomatopoetiska 

ord samt ord i text 
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