
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Grundlärarprogrammet 4-6, 240hp

Bild och drama i läsundervisningen

- En studie om hur bild och drama kan stödja
elevers läsförmåga.

Joachim Kärrman & Hannes Lago Unnestam

Examensarbete 1

Halmstad 2016-02-23



Titel Bild och drama i läsundervisningen:  
-en studie om hur bild och drama kan stödja elevers läsförmåga.  
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Sektion Sektionen för lärarutbildning 
Handledare Bengtsson, Åsa & Olsson, Ole 
Nyckelord Bild, Drama, Estetiska uttrycksformer, Läsförmåga och Läsning. 
Sammanfattning I denna litteraturstudie sammanställs forskning om hur estetiska 

uttrycksformer i form av bild och drama kan bidra till 
utvecklingen av elevers läsförmåga. Samt att sammanställa vilken 
betydelse bild och drama har för läsförmågan. De systematiska 
sökningarna resulterade i sex artiklar som analyserades till fyra 
kategorier: ”ökad motivation hos eleverna”, ”ökad förståelse av 
innehållet”, ”skapa en trygghet att dela med sig” och ”upplevelse 
av litteraturen”. Resultatet visar att dessa kategorier har en 
positiv påverkan på elevers läsförmåga. Dock hamnar diskussion, 
konklusion och implikation i att vidare forskning krävs för att 
säkerställa hur stor denna effekt är. Fler forskningsstudier anser 
vi behövliga eftersom tendenserna i studien visar en möjlighet för 
eleverna att förbättra sina skolresultat.    

 
 
  
 
  



Förord 

I detta förord vill vi tacka personer som stöttat oss i vårt genomförande av denna studie. 
Våra handledare Åsa Bengtsson och Ole Olsson som har gett oss handledning och stöd 
genom hela processen. Joachims sambo Emma och Hannes fru Evelina för att de lyssnat 
och stöttat i svåra stunder, samt att delat med sig av sina kunskaper i genomförande av 
litteraturstudier. Ett stort tack vill vi också rikta till Eva Hansson som genom sin 
undervisning fått oss intresserade av att integrera bild och drama med text. Dessutom 
finns hon alltid där när förvirrade studenter behöver vägledning. Vi som har skrivit 
studien heter Joachim Kärrman och Hannes Lago Unnestam. Vi studerar på 
Grundskolelärarprogrammet åk 4-6, vid Halmstad Högskola.  Slutligen vill vi tacka 
varandra för ett gott samarbete.  Vi har stöttat varandra genom hela skrivprocessen. 
Vissa arbetsfördelningar i sökprocessen har gjorts i syfte att vara tidseffektiv. Efter att 
sökningar var genomförda har abstracts och texter delats emellan oss för att snabbare 
kunna bearbetas. Efter detta genomfördes analys, granskning och textförfattande i 
samråd. Om Joachim aktivt genomfört något var Hannes den kritiska vännen och när 
Hannes var den aktive var Joachim den kritiska vännen. Vi har arbetat tillsammans för 
att sy ihop denna litteraturstudie från inledning till konklusion och implikation.  Tack för 
att du vill läsa vårt arbete hoppas du finner det intressant.  

Hälsningar  

Joachim och Hannes 
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1. Inledning  
I PISAs (Programme for International Student Assessment) undersökningar testas 
femtonåringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap i alla OECD-
länder (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dessa 
undersökningar görs vart tredje år och de senaste dokumenterade resultaten är från år 
2012. Den undersökningen visar att svenska elevers läsförståelse sjunker jämfört med 
tidigare års undersökningar. Från år 2000 till 2012 har svenska elevers kunskaper i 
läsförståelse haft en stadigt nedåtgående kurva. Detta är första gången svenska elevers 
resultat ligger under OECD-medelvärdet. Studien visar att många elever i Sverige, 
oavsett om de är högpresterande eller lågpresterande, har fått sämre resultat jämfört 
med andra länder. Det skiljer även mycket mellan låg- och högpresterande elever enligt 
skolverkets rapport från PISA-resultaten (Skolverket, 2013). Med de försämrade 
resultaten i läsförståelse från PISA-undersökningen i åtanke anser vi att det krävs mer 
forskning kring hur elevers läsförmåga kan förbättras. Bättre läsförmåga är något som 
skulle kunna förbättra PISA-resultaten även i naturvetenskap och matematik då 
läsningen är en central punkt för att förstå uppgifterna.  

Vikten av att elever kan läsa beskriver Smith (2000) när han skriver om läsarklubben. 
Smith skriver att de elever som inte läser är i ett utanförskap. Detta eftersom elever som 
inte kan läsa inte bara är utanför i svenskundervisningen, utan i all undervisning som 
innehåller läsning. Ett argument för att använda sig av bild och drama i 
läsundervisningen hävdar Karlsson Häikiö (2007) är att skolan har ett kulturuppdrag 
som vilar på FN:s barnkonvention, att barn och unga har rätt till att vara delaktiga i 
kulturlivet. Elever skall vara fullvärdiga medborgare där det egna skapandet är en viktig 
del. Författaren menar att eleverna skall ha möjlighet att skapa en god självbild, där de 
lär sig värdera, analysera och gestalta sina uttryck. Eftersom eleverna har rätt till att 
vara delaktiga i sitt kulturliv bör de också få möjlighet att träna dessa aspekter i skolan. 
Studien undersökte om eleverna genom bild och drama både fick utöva sina rättigheter 
samt utveckla sin läsförmåga.  
 
Människor har många olika sätt att gå tillväga när de läser och tar reda på budskap i en 
text. De strategier en individ använder sig av är individuella och skiljer sig från andra 
personers. En studie gjord av Holsanova (2010) visar tre olika typer av läsare, intensiva 
läsare, selektiva läsare och skumläsare. Den intensiva läsaren läser mycket och skannar 
texten lite. Av alla läsare i studiegruppen var 41 % intensiva läsare. De resterande 
procenten bestod av selektiva läsare och skumläsare. Dessa använder sig av bilder, 
bildtexter och rubriker samt skummar igenom texten för att hitta textens budskap. 
Eftersom att 59 % av studiegruppen kan ha hjälp av bilder för att förbättra sin läsning 
enligt ovanstående studie, finner vi det intressant att undersöka vilken betydelse bilder 
som stöd har för läsförmågan. Vi har valt att lägga fokus på att sammanställa forskning 
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om läsning tillsammans med drama och bild. Vi vill undersöka om drama och bild kan 
bidra till utvecklingen av elevers läsförmåga.   

2. Bakgrund 
Det finns många olika teorier om hur elever lär sig läsa. Det finns även olika metoder 
som lärare kan använda sig av för att stödja elever i deras läsutveckling. Det 
litteraturstudien kommer att fokusera på är bilder och drama som stöd för läsförmågan. 
Här kommer tidigare forskning mynna ut i ett problemområde.   
 

2.1 Elevers läsförmåga påverkar deras möjligheter att vara fullvärdiga 
medborgare 
Enligt FNs barnkonvention skall barn ses som fullvärdiga medborgare med rätt att 
uttrycka sig fritt (Helleberg, 1994). Att kunna läsa och kritiskt granska information är ett 
måste i ett demokratiskt samhälle för att kunna vara en fullvärdig medborgare. Elever 
med svag läsförmåga kommer inte att ha samma möjlighet att uttrycka sig fritt. Det är 
viktigt för eleverna att kunna skapa mening i det de läser. Elevers förmåga att läsa texter 
och jämföra dem med andra texter de tidigare har läst, är enligt författarna en viktig del i 
att utveckla källkritik (Luke & Freebody, 1999). Liberg (2007) menar att skolan måste 
ha ett syfte med sin undervisning i demokrati. Detta genom att utveckla elevernas 
kommunikativa kompetenser inom ett större område av läs- och skrivpraktiker. Denna 
undervisning bör ske med hjälp av olika medier och olika genrer till exempel drama och 
bild i sagor. Det allt större kravet från det demokratiska samhället är att elever bör ha en 
bred mediekompetens, som går över deras läs- och skrivkunnighet, till exempel att 
kunna läsa, söka och granska olika typer av texter online. Karlsson Häikiö (2007) hävdar 
att skolan har ett kulturuppdrag som skall ge eleverna möjlighet att vara fullvärdiga 
kulturella medborgare. Denna litteraturstudie undersöker om bild och drama i 
läsundervisningen kan ge en möjlighet för skolor att uppfylla dessa under integrerade 
lärotillfällen.      

2.2 Svenska elevers läsutveckling de senaste 10 åren enligt PISA 
Att titta närmare på PISA-resultaten kan ge en bild av hur läsförståelsen har förändrats 
de senaste åren. Enligt utförda undersökningar har svenska elevers läsförståelse 
försämrats under de senaste 10 åren. PISA mäter elevers läskunskaper och delar in 
resultaten i olika nivåer med nivå 1 för lägst uppnådda resultat och nivå 5 som högst. 
Jämfört med alla medverkande länder tar PISA fram ett OECD-medelvärde. Enligt 
senaste undersökningen var Sverige i nivå med OECD-medel med antalet elever som 
läser på nivå 5, således visar PISA-undersökningen ett minskat antal goda läsare. Sverige 
ligger dessutom under OECD-medelvärdet med antal elever som läser under nivå 2.  Av 
alla elever i Sverige som medverkade i studien var det 23 % som låg under nivå 2 
(Skolverket, 2013).  
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2.3 Tidigare forskning om bild och drama samt dess betydelse för 
läsförståelse 
Holsanova (2010) skriver att det finns olika funktioner av bilder i texter. De flesta bilder 
beskrivs ha en stödjande roll, förutom dekorativa bilder som istället kan ha en negativ 
inverkan på förståelsen. De dekorativa bilderna har tidigare setts som motiverande för 
elever när dessa fanns i läromedel. Idag ser forskningen i stället att elevers inlärning kan 
försämras av dekorativa bilder, eftersom att de innehåller irrelevant information för 
uppgifter, vilket försvårar för eleverna att förstå texters budskap. Vidare menar Gibbons 
(2010) att bildsekvenser kan öka förståelsen till det skrivna ordet eller vara en egen 
berättelse. Bilder kan dessutom användas till att förklara olika undervisningssyften. 
Lärare kan till exempel använda sig av bilder för att förtydliga uppgifter.  
 
Karlsson Häikiö (2007) skriver att arbete med serietecknande ger elever möjlighet att 
öva på att skapa en berättelse med en tydlig början och ett slut. Genom denna typ av 
arbete kan eleverna öva på sin egen text samt att återberätta berättelser. Hon beskriver 
formatet tecknade serier som ett pedagogiskt verktyg som är tydligt för eleverna. 
Henrix, Eick och Shannon (2012) menar med deras studie att undervisning i 
naturvetenskap kombinerat med drama ger eleverna en mer positiv attityd till läsning. 
Det vill säga att eleverna upplevde undervisningen som mer intresseväckande när 
dramat integrerades i undervisningen. Enligt författarna visade eleverna en ökad 
förståelse av innehållet som behandlades under studien. 
  
Ortlieb, Cramer & Cheek (2007) skriver att deras studies dramatiseringar av 
vetenskapliga texter gav eleverna en större förståelse för helheten av ett område. 
Gestaltningar av högläsning genom att eleverna använde tv-röst, påhittade röster eller 
att de klädde ut sig gav dem en känsla av att lärotillfället blev som en film. Eleverna 
ansåg att dramatiseringarna gjorde att berättelserna blev mer levande, istället för att de 
enbart svarar på frågor till texten. Författarna skriver att eleverna svarade olika på 
testfrågor om samma texter. Detta eftersom elever tar med sig olika saker ifrån 
litteraturen som behandlas i skolan, att de fann olika saker intressanta. Enligt 
författarna vet de flesta lärarna hur läsning med inlevelse utförs och de behöver ingen 
extra kunskap för att få elever att göra detsamma, eftersom kompetensen redan finns 
hos läraren. Att uppleva böcker genom dramatiseringar kan ge eleverna en upplevelse 
av innehållet istället för att de bara svarar på frågor. I rätt miljö kan elevernas 
engagemang för läsning och läsförståelse få en positiv effekt av att dramatisera böcker 
till en upplevelse. Inför högläsning i större grupper kan eleverna förbereda sig genom att 
öva på texten med dramatiserande inslag, till exempel påhittade röster. Detta ger elever 
mer flyt i sin läsning enligt författarna. 
 
Liberg (2007) anser att inför ett arbetsområde med textskapande och textläsande är det 
bra om eleverna får förbereda sig. Detta kan göras på många olika sätt till exempel 
samtal, informellt skrivande, bildskapande och dramatiserande. Bilder och informativa 

3 



illustrationer kan göra texter mer intressanta. På detta sätt kan eleverna få stöd i sitt 
läsande och skrivande. IKT-mediet (information och kommunikationsteknik) ger större 
möjligheter till att använda sig av estetiska uttrycksformer. Läsandet och skrivandet kan 
på så vis arbeta tillsammans med bilder och filmer för att få stöd av olika sinnesuttryck. 
En av de största fördelarna med att använda sig av detta arbetssätt är att det gör texter 
till en upplevelse. Likt vad Rosenblatt (1995) menar när hon skriver om att litteraturen 
har förmågan att påverka människor både positivt och negativt. I böcker kan människor 
läsa om relationer, de kan även få läsare att känna känslor för karaktärer. Hennes 
forskning hävdar att det är läraren som har ansvaret för att göra litteraturen levande 
och att bygga upp en positiv attityd kring den. Rosenblatt (1995) skriver om ett tillfälle 
där en klass har en diskussion om litteraturverket Antonius och Cleopatra. Eleverna 
visade förakt mot Cleopatra och de sade att de hatade sådana kvinnor, eftersom de är 
egoistiska och maktsökande ansåg eleverna. Eleverna gav ett sådant svar som om den 
personen fanns i deras liv. Dessa elever upptäckte sedan att deras läsande hade lett dem 
att tänka mer på hur de själva ville bli betraktade som människor.   

 
2.4 Problemområde 
Läsning är ett grundläggande kunskapsområde under skolgången och viktigt under 
resten av livet. Utan tillräckligt god läsförmåga kan elever inte bli fullvärdiga 
samhällsmedborgare, eftersom de inte kan ta till sig den information som ges. Därför är 
det viktigt att elever får möjlighet att utveckla sin läsförmåga under svensklektionerna. 
Enligt författarna refererade till i bakgrunden kan bild och drama stödja eleverna i deras 
läsutveckling. Vi vill sammanställa aktuell forskning om bilds och dramas effekter på 
elevers läsförmåga.  

2.5 Begreppslista 

Nedan följer en begreppslista över vanligt förekommande begrepp i denna studie. 
Anledningen till att vi använder olika begrepp för snarlika områden är att studierna som 
används i inledning, bakgrund och resultat använder dessa begrepp. Därför kommer 
samma begrepp användas i denna litteraturstudie för att inte ändra författarnas sätt att 
uttrycka sina resultat.  
 
Läsförmåga - Att kunna avkoda en text (läsa). Att både djupgående och ytligt förstå 

innehållet i texter. Att kunna använda sig av innehållet i texter på 
varierande sätt. Att kunna kritiskt granska en text genom att se hur 
sammanhang, funktion, innehåll och form är i förhållande till varandra. 
(Skolverket, 2012). 

Läsning – Att kunna avkoda en text (Skolverket, 2012). 
Läsförståelse – Att både djupgående och ytligt förstå innehållet i texter. Att kunna 

kritiskt granska en text genom att se hur sammanhang, funktion, innehåll 
och form är i förhållande till varandra (Skolverket, 2012).  

Läsutveckling - En progression i förbättrad läsförmåga (Skolverket, 2012).  
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Som skrivet ovan är läsförmåga ett bredare begrepp som innefattar mer än de övriga 
begreppen enligt Skolverket (2012). Läsning och läsförståelse innefattas av läsförmåga. I 
denna studies inledning, bakgrund och resultat finns det författare som ibland endast 
undersöker läsning vilket gör att detta begrepp då används. 

3. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskning om hur estetiska 
uttrycksformer i form av bild och drama kan bidra till utvecklingen av elevers 
läsförmåga. Studien ämnade även sammanställa vilken betydelse bild och drama har för 
läsförmågan. 
 
Frågeställningarna som formulerats utifrån detta syfte är: 

• Vad framkommer i aktuell forskning om betydelsen av bild och drama för 
läsförmågan? 

• Vad framkommer i aktuell forskning om elevers inställning till lärotillfällen där 
läsning integreras med bild och drama? 

 
4. Metod 
Här redogörs metoden för denna studie. Det är en litteraturstudie, avsikten är inte att 
bedriva empirisk forskning. Det är istället att sammanställa aktuell forskning för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Litteraturstudien är systematiskt utförd, 
detta för att frågeställningarna besvaras och syftet med studien uppfylls. Avsikten är att 
göra en sammanställning av forskning kring hur drama och bild bidrar till utvecklingen 
av elevers läsförmåga, samt att undersöka vilken betydelse bild och drama har för 
läsförmågan. Denna litteraturstudie är skriven av två författare. Den inleddes med att 
gemensamt skapa syfte och formulera problemområde utifrån det ämne som fångat vårt 
intresse under studietiden på högskolan. Efter att ha sökt igenom tidigare relevant 
litteratur och relevanta artiklar rörande problemområdet författades inledning och 
bakgrund. Metoden till studien har hämtats ur Eriksson Barajas, Forsbergs och 
Wengströms (2013) bok Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: 
Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Samtliga delar av denna 
litteraturstudie utfördes tillsammans. 
 
Det finns olika typer av litteraturstudier och en systematisk inriktning valdes enligt 
Eriksson Barajas et al. (2013) modell då studien skulle sammanställa tidigare forskning 
och även kritiskt granska det insamlade materialet. Studiens resultat kommer att 
baseras på aktuell forskning som är publicerad från år 2000 och framåt. Detta för att 
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kunna begränsa litteratursökningen enligt Eriksson Barajas et al. (2013) modell av en 
systematisk litteraturstudie.      

4.1 Datainsamling 

Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver olika steg för urvalsprocessen vid 
datainsamling. Dessa steg är: 
 

1. Bestäm intresseområde och sökord. 
2. Välj kriterier inför sökningen och data att bygga studien på. 
3. Använd relevanta databaser. 
4. Gör även manuella sökningar. 
5. Gör ett urval av artiklarna i sökningar genom att läsa deras abstracts. 
6. Läs hela artiklar vilket hjälper för att göra kvalitetsgranskningar. 

 
Datainsamlingen inleddes med att följa dessa steg genom att formulera syfte och 
frågeställningar utefter problemområdet för studien med stöd i bakgrunden. De 
vetenskapliga artiklar som valdes för analys och resultat var både baserade på kvalitativ 
och kvantitativ forskning samt litteraturstudier. Detta då alla dessa typer av 
vetenskapliga artiklar och forskning kan besvara de frågeställningar som formulerats. 
Alla vetenskapliga artiklar som inkluderades i litteraturstudien skulle vara från 2000-
talet eller senare, vilket innebar att de fick inte vara äldre än 15 år. All forskning som 
inkluderades i litteraturstudien är vetenskapligt granskad (peer reviewed) och är knutet 
till studiens syfte samt frågeställningar. Sökningsmetoden som används kallar Eriksson 
Barajas et al. (2013) för fritextsökning.  
 
Studiens syfte och frågeställningar var utgångspunkter för att hitta relevanta sökord. 
Dessa användes separat samt i kombinationer. Sökningarna hade systematiken att börja 
brett för att sedan smalna av. Operatorerna OR, AND och NOT har använts i sökningarna. 
Detta för att rikta sökningarna mot syftet och frågeställningarna. Efter vissa sökord 
skrevs en asterisk (*) vilket innebar att alla ordets möjliga ändelser används i sökningen 
(Eriksson Barajas et al., 2013). I följande stycke beskrivs hur första sökningen gick till 
för att visa ett exempel, beskrivningar av alla sökningar går att se under bilaga A. Första 
sökningen gjordes i databasen Eric med sökordet Read*. Detta för att läsning är ett utav 
det mest centrala begreppet i litteraturstudien. Sökningen gav 69833 träffar, vilket var 
ett för stort antal artiklar att behandla. Sökningen smalnas därför av för att tydligare 
riktas emot studiens inklusionskriterier genom att lägga till sökordet Drawing. Detta för 
att dela upp sökträffarna i bild och drama. Sökningen gav 897 träffar, även detta var ett 
för stort antal träffar. Därför lades ordet aesthetic till vilket gav 15 träffar. Detta är ett 
rimligt antal träffar för att granska abstracts. På samma sätt genomfördes sökningarna 
med de resterande sökorden vilka synliggörs i tabellen i bilaga A. Sökorden Läs* AND 
Gestaltning i databasen Swepub gav träff på en sammanfattning av en avhandling. Därför 
gjordes en manuell sökning (Eriksson Barajas et al., 2013) för att nå avhandlingen. När 

6 



alla sökningar var avklarade granskades artiklarna utifrån inklusionskriterierna för att 
kunna göra urval 1 i studien.  
 
4.1.1 Avgränsningar 
För att göra urval 1 lästes abstracts igenom för att se ifall artiklarna hade någon relevans 
för denna studie. Efter detta moment granskades relevanta artiklar enligt studiens 
inklusionskriterier. Inklusionskriterierna för denna studie var: användning av både 
kvantitativ och kvalitativ forskning samt litteraturstudier, att ingen forskning skall vara 
äldre än 15 år, att alla artiklar skall vara vetenskapligt granskade (peer reviewed) och 
att de skall vara knutna till syftet samt frågeställningarna. Om artikeln uppfyllde dessa 
kriterier gick den vidare från urval 1 till en kvalitetsgranskning. De artiklar som direkt 
kunde väljas bort utifrån inklusionskriterierna föll därmed bort i urval 1 innan 
kvalitetsgranskningarna. Alla artiklar som gick vidare från urval 1 finns i tabell 1.  
 

4.2 Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen har utförts enligt Eriksson Barajas et al. (2013) mallar för 
kvalitetsgranskning. Här användes en mall för kvalitativa artiklar, en mall för 
kvantitativa artiklar och en mall för litteraturstudier.  Alla det kvalitetsgranskade 
artiklarna ligger under bilaga B. Artiklarna granskades utifrån om de hade ett syfte och 
om undersökningsgruppen var passande för ändamålet. De granskades även om 
metoden som användes var lämplig för att skapa studiens empiri, om analysen och 
resultatet var trovärdigt samt om andra läsare än författarna kan dra samma slutsatser 
av resultatet. När granskningen av artiklarna genomfördes diskuterade vi kring de 
punkter som fylldes i mallarna. Alla artiklar kvalitetsgranskades en i taget. Valet om en 
artikel skulle inkluderas eller inte i litteraturstudiens resultat bestämdes främst utifrån 
resultaten i artiklarna och dess relevans för denna studie. Det var det mest centrala 
kriteriet för om en artikel skulle inkluderas.  
 

Tabell 1- Kvalitetsgranskning 

Databas Artikel Kvalitetsgranskning 

Eric Jacobs, (2006) VALD 

Eric Macleroy, (2013) EJ VALD 

Eric Gallagher, Wessels & Ntelioglou, 
(2013) 

EJ VALD 

Eric Smith, (2012) EJ VALD 

Eric Lohfink & Loya, (2010) VALD 

Eric Pinhasi-Vittorio & Vernola, 
(2013) 

VALD 

Eric Burger, Winner, (2000) VALD 

Eric Certo & Brinda, (2011) VALD 

Swepub Wennås Brante, (2013) EJ VALD 

7 



Swepub Tjernberg, (2011)   VALD 

 
De artiklar som valdes bort efter kvalitetsgranskningen var de som inte innehåller syfte 
och metod. Dessutom gick det inte att, från textens innehåll, läsa fram metod eller syfte i 
artiklarnas innehåll. Artiklar med resultat som inte var relevant för studien valdes bort. 
Av de 10 artiklar som valdes till urval 1 återstod sex artiklar efter 
kvalitetsgranskningarna. Dessa inkluderades eftersom innehållet uppfyller 
inklusionskriterierna för denna studie. De har ett innehåll som är relevant för 
frågeställningarna och syftet. För att se mer om varje enskild artikel se bilaga B för 
kvalitetsgranskningar. 

4.3 Databearbetning 

Kategorier skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar. De kategorier som var 
mest centrala i artiklarnas innehåll diskuterades fram för att säkerställa dess relevans 
för studien. Detta genom att artiklarna lästes var för sig och sedan sammanställdes till 
en sammanfattning. De kategorier som har konstruerats bygger på tydliga teman i 
artiklarna. I bakgrunden blev tre teman synliga; att motivationen till att arbeta och läsa 
texter ökar; att förståelsen av innehållet ökar; samt att eleverna anser att de upplever 
texten. Eftersom dessa kategorier fanns i bakgrunden började databearbetningen med 
att undersöka om dessa teman även fanns i de artiklar som analyserades. Kategorin 
”Trygghet att dela med sig” skapades för att fyra artiklars resultat beskrev en skillnad i 
trygghet för studiegrupperna att dela med sig av känslor, tankar och åsikter. För att 
kunna besvara forskningsfrågorna har följande kategorier skapats.  
 
För att svara på första forskningsfrågan, Vad framkommer i aktuell forskning om 
betydelsen av bild och drama för läsförmågan? 

• Ökad motivation hos eleverna. 
• Ökad förståelse av innehållet. 

  
För den andra forskningsfrågan, Vad framkommer i aktuell forskning om elevers 
inställning till lärotillfällen där läsning integreras med bild och drama? 

• Skapar en trygghet att dela med sig.  
• Upplevelse av litteraturen.  

  
Följande tabell redovisar vilka artiklar som ingår i de olika kategorierna (tabell 2). 
 

Tabell 2- Kategoribeskrivning 

Kategorier Vetenskapliga texter som ingår 

Ökad motivation hos eleverna Listening, Writing, Drawing: The Artistic Response of 
Incarcerated Youth to Young-Adult Literature (Jacobs, 
2006) 
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- The Nature of Mexican American Third Graders’ 
Engagement with Culturally Relevant Picture Books 
(Lohfink & Loya, 2010) 

- Instruction in Visual Art: Can It Help Children Learn to 
Read? (Burger & Winner, 2000) 

- Bringing Literature to Life for Urban Adolescents: 
Artistic, Dramatic Instruction and Live Theater (Certo &  
Brinda, 2011)    

- Specialpedagogik i skolvardagen en studie med fokus på 
framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande (Tjernberg, 
2011) 

- The Arts to Encourage Multiple Perspectives and 
Promote Social Justice (Pinhasi-Vittorio & Vernola 2013)   

Ökad förståelse av innehållet The Arts to Encourage Multiple Perspectives and 
Promote Social Justice (Pinhasi-Vittorio & Vernola, 2013)   

- Bringing Literature to Life for Urban Adolescents: 
Artistic, Dramatic Instruction and Live Theater (Certo & 
Brinda, 2011)    

- Specialpedagogik i skolvardagen en studie med fokus på 
framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande (Tjernberg, 
2011) 

- Instruction in Visual Art: Can It Help Children Learn To 
Read? (Burger & Winner, 2000) 

Skapar en trygghet att dela med 
sig 

Listening, Writing, Drawing: The Artistic Response of 
Incarcerated Youth to Young-Adult Literature (Jacobs, 
2006) 

- The Nature of Mexican American Third Graders’ 
Engagement with Culturally Relevant Picture Books 
(Lohfink & Loya, 2010) 

- The Arts to Encourage Multiple Perspectives and 
Promote Social Justice (Pinhasi-Vittorio & Vernola, 2013)   

- Specialpedagogik i skolvardagen en studie med fokus på 
framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande (Tjernberg, 
2011) 

Upplevelse av litteraturen The Arts to Encourage Multiple Perspectives and 
Promote Social Justice (Pinhasi-Vittorio & Vernola, 2013)   

- Bringing Literature to Life for Urban Adolescents: 
Artistic, Dramatic Instruction and Live Theater (Certo & 
Brinda ,2011)    

 
  
Vissa av artiklarna har anknytning till flera kategorier för att innehållet i dessa artiklars 
resultat kan kopplas samman. Artiklarna har likheter och skillnader i fråga om hur bild 
och drama kan påverka och utveckla litteraturen och eleverna. Ett resultat som var 
tydligt i många artiklar var ökad motivation hos eleverna, vilket gjorde att elevernas 
ansträngningar och förståelse påverkades positivt. I artiklarna framkom det att 
innehållet i litteraturen blev tydligare när läsundervisningen integreras eller förklaras 
med bilder eller drama. Eleverna i fyra av studierna (tabell 2) upplevde att när bild och 
drama var en del av undervisningen kring litteratur var det mer tryggt för dem att dela 
med sig av sina upplevelser och erfarenheter, dessutom lyssnade eleverna på varandra 
och tog del av varandras uppfattningar. Studierna pekade också på att eleverna 
upplevde litteraturen och kände med karaktärerna på ett sätt som de inte gör om de 
bara läser självständigt eller om läraren läser högt. Dessa fyra kategorier kommer att 
behandlas i resultatet (tabell 2).  
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5. Resultat 
Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskning om hur estetiska 
uttrycksformer i form av bild och drama kan bidra till utvecklingen av elevers 
läsförmåga. I detta kapitel kommer fyra kategorier att redovisas för att svara på studiens 
syfte och frågeställningar. Dessa kategorier kommer att behandlas i resultatet: 

• Ökad motivation hos eleverna 
• Ökad förståelse av innehållet 
• Skapar en trygghet att dela med sig 
• Upplevelse av litteraturen 

 

5.1 Ökad motivation hos eleverna 

Jacobs (2006) skriver i sin studie att genom estetiska uttrycksformer kan ungdomar få 
en mer positiv bild av skolan och skolmiljön. Studien är genomförd i USA på ett 
ungdomsfängelse med frihetsberövade ungdomar, som är kriminellt belastade. Syftet 
med studien var att undersöka vilka estetiska uttryck och personliga gestaltningar som 
unga frihetsberövade uttrycker när de lyssnar och ger respons på utvalda 
ungdomsböcker. Enligt författaren kan ungdomarna läsa, dock saknar de helt intresse 
och motivation för läsning. Studiens empiri bygger på gruppsamtal där böcker lästes 
högt och sedan redovisades av ungdomarna i någon form av estetiskt uttryck och 
intervjuer. Det ungdomarna skapade analyserades och togs också med i empirin. I 
studien kom det fram att ungdomarna hade ett intresse för att skapa olika typer av 
estetiska verk, till exempel att skapa bilder. Delar av resultatet visar inte någon större 
förändring i ungdomarnas attityder till läsning. Dock hävdar Jacobs (2006) att estetiska 
uttryck kan vara ett kraftfullt verktyg att utveckla engagemang. Ett exempel som hon 
gav var att eleverna uttryckte att de inte ville att projektet skulle sluta utan fortgå. 
Genom estetiska uttryck kan pedagoger potentiellt skapa motiverade läsare som annars 
kunde gått förlorade i systemet.  
 
Lohfinks och Loyas (2010) studie visar också på ökad motivation för läsning med stöd 
av estetiska uttryck. Studien är utförd i USA och bygger på tvåspråkiga elever med 
mexikanskt, guatemalanskt och el salvadoranskt påbrå. De flesta av eleverna har svaga 
skolresultat och de har bättre språkkunskaper i sitt modersmål än i engelska. Syftet med 
studien var att beskriva hur dessa barn deltog i boksamtal med hjälp av kulturellt 
relevanta bilderböcker. Dessa böcker valdes för att anspela på elevernas bakgrund, det 
vill säga deras familjers samhörighet med den katolska kyrkan. Böckerna lästes högt på 
engelska och översattes till spanska om eleverna inte förstod eller om de bad om det. 
Empirin i studien bestod av fältanteckningar, ljud- och videoinspelningar, 
transkriptioner av bokdiskussionerna samt bilder och texter skapade av eleverna. Likt 
Jacobs (2006) argument om att estetiska uttryck kan skapa motiverade läsare visar 
Lohfinks och Loyas (2010) studie att elevernas engagemang ökade när läsning var 
kopplad till deras kultur och estetiska uttryck.  
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Även Certo och Brinda (2011) hävdar i sin studie att elever blir mer engagerade och 
nyfikna av att arbeta med drama kopplat till läsning. Deras studie är genomförd i två 
amerikanska sjätte klasser i Pennsylvania, USA. Studiegruppen bestod av elever från ett 
socioekonomiskt låginkomstområde. Eleverna hade överlag låga skolresultat. Studien är 
ett kombinerat litteratur- och teaterprojekt och till projektet är en semiprofessionell 
teatergrupp kopplad. Syftet med studien var att uppnå framgång med elever som annars 
inte läser, att förvandla motsträviga och kämpande läsare till engagerade läsare och 
erbjuda lärarna till dessa elever ett alternativt sätt att undervisa. Studiens empiri bestod 
av elevobservationer och intervjuer av både elever och lärare.  
 
Tjernberg (2011) belyser inte engagemang i sig självt som en av aspekterna vid 
läsundervisning tillsammans med estetiska uttrycksformer. Hon belyser istället att det 
är lärare som bör bygga på elevernas erfarenheter och på skolnära områden för att få 
eleverna motiverade. Vidare menar hon att arbete med visualiseringsstöd, till exempel 
gestaltningar ökar elevernas motivation.  Tjernbergs (2011) studies syfte var att, med 
fokus på läsande och skrivande, analysera framgångsfaktorer i lärares undervisning 
samt vilka förutsättningar som finns i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja ett 
reflekterat yrkeskunnande. Studiens empiri är framtagen i Sverige och bestod av 
observationer av elever, medvetengörande samtal och fältanteckningar. 
Undersökningsgruppen bestod av fyra lärare och elever från deras klasser samt 
specialpedagoger och logoped kopplade till klasserna. Pinhasi-Vittorios och Vernolas 
(2013) studie visar också på ett ökat engagemang och motivation av de highschoolelever 
som är en av deras studiegrupper. Studien hämtar empiri från undervisning inom 
lärarutbildningen, samt en tidigare student från utbildningens highschoolklass där hon 
undervisade.  Studien följer en kvalitativ etnografisk modell som bestod av 
observationer, transkriptioner av fokussamtal och inspelningar av skapat elevmaterial. 
Studien är utförd i USA. Författarna omkonstruerade en litteraturkurs för en 
highschoolklass efter etnografiska metoder. Syftet med studien var att undersöka hur 
författarna genom estetiska uttrycksformer kunde skapa möjligheter för lärande i 
litteratur.  
 
Burger och Winner (2000) hävdar att om instruktioner för läsuppgifter ges integrerat 
med estetiska uttrycksformer kan elevernas intresse för innehållet öka. Syftet med deras 
studie var att undersöka om läsning kan bli bättre med hjälp av visuella uttryck. Deras 
litteraturstudie omfattade sju databaser och 41 journaler. De sände även ut 200 
förfrågningar till forskare och bad om opublicerat material. Ur deras sökning och 
granskning valde de ut 10 artiklar. Vidare skriver Burger och Winner (2000) att när 
läsinstruktioner ges integrerat med estetiska uttryck blir barnen mer motiverade att 
läsa. Detta för att eleverna känner sig mer fångade av böcker om instruktionerna är 
kopplade till estetiska uttrycksformer.  Certo och Brinda (2011) skriver att den yttersta 
framgången är att lärare blir engagerade och kan guida sina elever genom litteraturen 
och förbereda eleverna inför lärotillfällena.  
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Ökad motivation skriver även Tjernberg (2011) om när hon beskriver en visuell övning 
där en av lärarna i studien hade klätt ut sig till ett troll. Övningen visar på ökad 
motivation från eleverna då situationen kändes spännande. Ökad motivation håller även 
Certo och Brinda (2011) med om när de beskriver elevernas ökade nyfikenhet och 
engagemang till litteraturen som behandlas tillsammans med drama. Vidare skriver 
författarna att uttrycksformer kopplat till teater kan hjälpa omotiverade läsare till att bli 
mer villiga att läsa. Detta bekräftar även Lohfinks och Loyas (2011) studie där 518 av 
det sammanlagt 970 insamlade elevuttrycken visade ett ökat engagemang till att läsa 
och att uppleva elevernas egen kultur. Sammanfattningsvis visar dessa fem ovanstående 
studier att det finns ett samband mellan bild och drama tillsammans med läsning och 
motivation. Enligt dessa artiklar finns det en nytta med att implementera bild och drama 
i läsundervisningen, eftersom bild och drama enligt författarna kan skapa en mer 
motiverande läsundervisning. 
 

5.2 Ökad förståelse av innehållet 

Pinhasi-Vittorios och Vernolas (2013) highschoolelever ansåg att texter blev lättare att 
förstå när drama bands samman med texten. Genom estetiska erfarenheter får då elever 
ett extra lager av förståelse och kritiskt tänkande i sin läsning. Författarna menar att 
nyckelmomentet i att förstå en text eller konst är en persons förmåga att kunna 
fantisera. Med hjälp av estetiska erfarenheter tvingas eleverna att presentera och 
placera sig själva i ett alternativt perspektiv, vilket skapar en ny påhittad värld. Certo 
och Brinda (2011) skriver också om ökad förståelse när de beskriver hur eleverna fick 
se en dramatisering av den bok klassen behandlade. De skriver även att detta upplägg 
med drama och läsning hjälpte eleverna till en större förståelse av litteraturen. 
Författarna ger som exempel när de behandlade en bok i klassen där ett avsnitt 
handlade om orkaner. Eleverna visste inte vad orkaner var eller hur orkaner är. Genom 
drama kunde de bilda sig en uppfattning och få förklarat vad som kännetecknar dem. 
 
Tjernberg (2011) skriver också om en ökad förståelse när en lärare som ingår i 
studiegruppen klätt ut sig till ett troll. Barnen får då ställa frågor till trollet i syfte att få 
en större förståelse för troll som väsen i sagor. Eleverna fick även förklara för trollet om 
vardagliga saker som de anser är självklarheter. Det författaren menar att nyttan med 
denna övning är att eleverna får ett utökat vokabulär och bättre ordförståelse. Burgers 
och Winners (2000) litteraturstudie visar dock bara på en marginell ökad förståelse av 
texter när det kopplas till estetiska uttrycksformer. Deras slutsats är att det fanns en 
vinst i att arbeta på detta sätt, dock anser författarna att deras resultat är för svagt för 
att kunna dra tydliga samband. Sammanfattningsvis visar tre av de fyra artiklarnas 
resultat att det sker en ökad förståelse hos eleverna när drama och textbearbetning 
sammankopplas i syfte att förbättra elevers läsande. 
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5.3 Skapa en trygghet att dela med sig 

Jacobs (2006) skriver att under boksamtalen där böcker lästes högt fick de 
frihetsberövade ungdomarna redovisa med hjälp av ett valfritt estetiskt uttryck. Dessa 
redovisningar skulle bygga på bokens innehåll och ungdomarnas tankar och känslor. Det 
visade sig att många hade erfarenheter av utnyttjande, våld, drogproblem hos föräldrar 
eller vårdnadshavare och kriminella gäng. Det kom också fram att ungdomarna hade ett 
intresse för olika konstformer, till exempel rita och måla bilder. Den största oron som 
ungdomarna berättade om genom sina redovisningar var hunger. Många av ungdomarna 
hade känt sig hungriga under delar av deras liv. Författaren tar upp detta som ett 
exempel på hur eleverna vågade dela med sig av personliga erfarenheter. Även om 
studien inte hade någon större förändring kring ungdomarnas attityder till läsning så 
visade sig att ungdomarna kände större tillit till varandra. De kände att studien gav dem 
möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö. Enligt författaren kan ungdomar genom 
estetiska uttryck börja uppskatta sig själva, andra och samhället i stort.  
 
Detta styrker Lohfink och Loya (2010) när de skriver om boksamtalen med kulturellt 
relevanta bilderböcker. Efter boksamtalen kunde eleverna göra kopplingar till sitt eget 
liv och relatera till sina känslor, önskemål och förväntningar. Som exempel tar de upp en 
elev som skrev i sin loggbok att den bok som eleverna hade lyssnat på påminde honom 
om när han var ny på en skola och inte pratade engelska. Pinhasi-Vittorio och Vernola 
(2013) skriver i sin studie att eleverna som medverkade fick möjligheter att ta del av 
varandras tolkningar genom estetiska uttrycksformer. Tjernberg (2011) skriver i sin 
studie att det är viktigt för eleverna ”att få göra fel”. Läraren som intervjuades beskrev 
hur en elev missuppfattade en situation i en estetisk redovisning. Istället för att rätta 
eleven hjälpte läraren med följdfrågor för att det skulle bli ett lärotillfälle. Läraren gjorde 
detta i syfte att förbättra klassrumsklimatet, dessutom betonade hon vikten av att testa 
sina kunskaper i ett positivt klassrumsklimat. Sammanfattningsvis beskriver dessa fyra 
artiklar en möjlighet för eleverna att dela med sig av sina tankar och känslor i samband 
med bild och drama.           

5.4 Upplevelse av litteraturen 

Eleverna i Pinhasi-Vittorios och Vernolas (2013) studie ansåg att texter blir mer levande 
när de kopplas till bilder. De kände med karaktärerna i texterna på ett känslomässigt 
plan. Författarna skriver att användandet av konst och estetiska uttrycksformer var ett 
centralt verktyg för att fantisera i klassen. Vidare menar de att utvecklandet av fantasi är 
en viktig komponent för att utveckla kritiskt tänkande. Fantasin hjälper eleverna att 
utveckla empati när de fantiserar om hur världen ser ut genom en alternativ lins. I 
Certos och Brindas (2011) studie blev även barnen ivriga att berätta om sina 
upplevelser i drama. Deras resultat visar att eleverna började känna nöje i att läsa och 
att vara med i aktiviteter samt att se pjäser. De började dela med sig av estetiska uttryck 
som svar till varandra, vilket blev en del av deras diskussion om litteratur och teater.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras metoden som vi har använt oss av för att säkerställa studiens 
validitet och om den anses vara effektiv till att svara på studiens syfte och 
frågeställningar. Dessutom kommer resultatdelen diskuteras och jämföras med tidigare 
forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie har en systematisk litteraturstudie använts som metod. Det för att den 
var mest lämplig för att besvara frågeställningarna. Det finns andra möjliga metoder till 
en litteraturstudie som skulle kunna använts, en av dessa är en allmän litteraturstudie. 
Den stora skillnaden mellan en systematisk och en allmän litteraturstudie är hur 
tillvägagångssättet ser ut i sökningen av forskning. Exempelvis är kvalitetsgranskningar 
något som inte görs i lika stor utsträckning i en allmän litteraturstudie (Eriksson Barajas 
et al., 2013). Sökningarna i denna studie är genomförda i databaserna ERIC, Swepub, 
Summon samt manuella sökningar i referenslistor och bibliotekets katalog. Sökningar 
hade även kunnat göras i fler databaser med ett annorlunda resultat, dock finner vi att 
dessa databaser är mest passande för den litteraturstudie som genomförts, eftersom 
deras innehåll enbart är studier med pedagogisk relevans. Sökorden som användes i 
databaserna plockades ut för att kunna besvara frågeställningarna. Sökorden användes i 
avsikt att ringa in studiens syfte och var riktade emot att ge studien en övergripande 
bild av den aktuella forskningen om läsförmåga integrerat med bild och drama. 
 
Studiens inklusionskriterier skapades för att begränsa resultatet till aktuell forskning. 
Detta begränsade studiens sökresultat. Om inklusionskriterierna skulle inkludera 
forskning äldre än 15 år skulle dess resultat kunnat innefatta fler artiklar. Alla artiklarna 
som valdes till resultatet behandlade inte 10 till 12 åringar. Detta skulle kunna varit ett 
relevant inklusionskriterie eftersom vi studerar till åk. 4-6 lärare. Dock gjordes aldrig 
sökningar för att smalna av resultatet till att bara innefatta elever i den åldern, eftersom 
antalet sökträffar redan var få till antal. Syfte och frågeställningar hindrade oss inte från 
att behandla vetenskapliga artiklar som inte hade en studiegrupp som bestod av 10 till 
12 åringar. I studien har vi valt att inkludera tre typer av forskningsmetoder det vill säga 
kvalitativ och kvantitativ forskning samt litteraturstudier. Vi anser att dessa tre typer av 
studier kan besvara studiens frågeställningar. Syftet och frågeställningarna kan besvaras 
av enkäter, intervjuer och sammanställningar av tidigare forskning etc. Dock fann vi 
ingen kvantitativstudie som hade någon relevans för denna litteraturstudie.  Att 
sökningar gjordes efter dessa tre typer av studier anser vi ger oss ett bredare resultat.  
 
Kvalitetsgranskningarna gjordes enligt Eriksson Barajas et al. (2013) mallar för 
kvalitetsgranskning.  En av fördelarna med att använda mallarna var att de granskade 
artiklarna på ett genomgripande sätt. Genom att läsa artiklarna och fylla i mallarna för 
kvalitetsgranskning uppnåddes en objektiv bild av innehållet. Mallarna gav en 
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övergripande bild för att se om artiklarna innehöll bias, hade orimliga resultat eller om 
resultatet inte var trovärdigt. Tolkningar av hur artiklarna passar in i mallarna kan 
variera emellan olika personer. Avsikten har varit att använda mallarna på ett objektivt 
sätt. Andra författare skulle kunna gjort en annan tolkning i kvalitetsgranskningarna. 
Därför är det vår tolkning av resultatet i artiklarna som ligger till grund för 
kvalitetsgranskningen. En av denna litteraturstudies styrkor var att metoden är 
passande för syftet och frågeställningarna.  
 
En annan fördel med denna litteraturstudie var att det uppstod diskussioner kring 
studiens val av metod och artiklar. Det betydde även att textformuleringar kunde 
diskuteras. De kategorier som togs fram under dataanalysen diskuterades också fram 
genom att läsa artiklarna och jämföra dem med bakgrunden i denna studie. Eftersom 
redan under bakgrunden syntes teman för hur läsning integrerat med bild och drama 
påverkar elevernas motivation, upplevelse och förståelse av litteratur. Dessa teman i 
bakgrunden var utgångspunkten i dataanalysen. Det tema som var framstående i fem av 
sex artiklar var motivation (tabell 2), dessa studiers resultat visade att motivation var en 
effekt av bild och drama. Kategorin ”ökad motivation hos eleverna” skapades därför för 
att svara på den första frågeställningen. Motivation kan ses som en mer övergripande 
kategori och svarar därför inte specifikt på elevers syn på bild och drama i 
läsundervisningen. Det andra temat som framkom i artiklarna var att eleverna kände sig 
tryggare att dela med sig av känslor och erfarenheter etc. när läsundervisningen 
integrerades med bild och drama. Fyra av artiklarna i resultatet (tabell 2) visade denna 
aspekt av förändring i klassrumsklimatet. Denna förändring är det ingen av författarna i 
bakgrunden som skriver om, men den är relevant för att kunna svara på den andra 
frågeställningen i denna studie. Kategorin ”skapa en trygghet att dela med sig” skapades 
för att besvara den andra frågeställningen. Detta för att det är elevernas ändrade 
inställningar som bygger upp kategorin.  
 
Kategorin ”ökad förståelse av innehållet” är också något som de författare som 
refererats till i bakgrunden skriver om som en effekt av undervisning med bild och 
drama. En analys gjordes därför för att se om detta tema också fanns i de 
kvalitetsgranskade artiklarna. Detta tema fanns i fyra av de artiklar som analyserades 
(tabell 2). Kategorin ”ökad förståelse av innehållet” skapades för att svara på den första 
frågeställningen. Detta eftersom det inte direkt gick att härleda till elevers inställning till 
lärotillfällen där läsning integreras med bild och drama i alla artiklar. Kategorin svarar 
mer på vad som framkommer i aktuell forskning. Det sista temat i dataanalysen som 
hade sin utgångspunkt i bakgrunden var att eleverna upplevde litteraturen, det vill säga 
att de kände med karaktärer och fann större betydelse i litteraturen för dem som 
personer. Det var två av de artiklar som valdes till resultatet som vars författare skrev 
om att eleverna upplevde litteraturen (tabell 2). Kategorin ”upplevelse av litteraturen” 
skapades därför för att besvara den andra frågeställningen. Detta för att de är elevernas 
förklaringar och känslouttryck i studiernas resultat som bygger upp kategorin. 
Kategorin är också mer specifik än vad som framkommer i forskning om läsförmåga 
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integrerat med bild och drama. Dessa kategorier fungerade för att svara på studiens 
frågeställningar och syfte. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskning om hur estetiska 
uttrycksformer i form av bild och drama kan bidra till utvecklingen av elevers 
läsförmåga. Studien ämnar även sammanställa vilken betydelse bild och drama har för 
läsförmågan. 

• Vad framkommer i aktuell forskning om betydelsen av bild och drama för 
läsförmågan? 

• Vad framkommer i aktuell forskning om elevers inställning till lärotillfällen där 
läsning integreras med bild och drama? 

 
En av de kategorier som var genomgående för fem av sex artiklar (tabell 2) var att 
eleverna kände ökad motivation när läsundervisning integreras med bild och drama. 
Detta var något som författare i bakgrundskapitlet betonade. Ortlieb et al. (2007) hävdar 
att estetiska uttrycksformer gör eleverna mer studiemotiverade. Därför har estetiska 
uttrycksformer en stor betydelse för elevernas skolgång. Genom en ökad 
studiemotivation får eleverna större möjlighet att nå högre resultat i alla ämnen. 
Hendrix et al. (2012) menar att undervisning där estetiska uttrycksformer ingår som en 
del av arbetet ger eleverna en ökad förståelse av innehållet som behandlas. I denna 
studie är det fyra av sex artiklar (tabell 2) som drar liknande slutsatser kring denna 
kategori. Dock har en av artiklarna endast ett svagt samband mellan estetiska 
uttrycksformer och ökad förståelse. Säljö menar (2013) att elever kommer ihåg saker 
tillsammans. Elevernas ökade förståelse skulle kunna vara en del i att de kommer ihåg 
behandlade områden genom bild och drama, där de estetiska uttrycken blir till ett 
kollektivt minne (Säljö, 2013). Vi hävdar att ökad förståelse av innehållet kan utveckla 
elevers läsförståelse och därmed elevers läsförmåga. Det är dock vanskligt att dra 
slutsatser utifrån denna kategori, det krävs vidare forskning inom detta område för att 
säkerställa dess effekt på läsförmågan. 
 
Skolans läroplan bygger på samlärande och att eleverna lär av varandra. I läroplanen 
står det bland annat att undervisningen ska syfta till att utveckla elevernas förmåga att 
skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra (Skolverket, 2011). Därför 
är kategorin ”skapar en trygghet att dela med sig” väldigt intressant, eftersom 
samläradet i grund vilar på att eleverna vågar dela med sig av sina erfarenheter, känslor 
och åsikter. Enligt Vygotskijs närmaste utvecklingszon (2001) är även detta samband av 
vikt. Författaren menar att det finns utvecklingszoner och när elever som befinner sig i 
olika zoner kombineras i samma grupp och delar med sig gynnas lärandet. Resultatet 
från denna litteraturstudie visar att eleverna känner sig tryggare att dela med sig av 
tankar, känslor och erfarenheter när bild och drama integreras med läsundervisningen. 
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Det innebär även att det kan vara till stor nytta för alla skolans ämnen. Den tryggare 
miljön som skapas kan betyda att eleverna börjar diskutera mer under alla lektioner. 
Enligt den närmaste utvecklingszonen skulle det betyda att skolan i stort skulle gynnas, 
detta för att diskussioner kring litteratur och skapade bilder och dramer kan skapa en 
positiv trend som eleverna tar med sig till andra lektioner. Detta innebär att den 
läsförmåga elever förser sig med genom bild och drama i svenskämnet kan de sedan dra 
nytta av i andra ämnen. Där de får användning av sina förkunskaper i textbearbetning.  
 
Rosenblatt (1995) anser att det är upp till läraren att göra läsningen intressant och 
levande så eleverna får den upplevelse som litteratur kan ge. Två av sex artiklar (tabell 
2) i resultatdelen skriver om upplevelser av litteraturen. Eleverna känner med 
karaktärerna och får möjligheter att förstå händelser från någon annans perspektiv. Att 
uppleva litteratur är även ett sätt att skapa intresse för att läsa. Mycket tyder på att detta 
kan vara en del till att skapa motivation hos eleverna. Detta synliggörs exempelvis i 
Ortlieb et al. (2007) när eleverna får förbereda sig innan de ska läsa högt ur en bok, inte 
bara för att bli säkrare på texten utan också för att hitta på röster. Eleverna får leva sig in 
i karaktärer och texter för att få en bredare uppfattning av det område som lärotillfället 
behandlar. Detta tyder i sin tur på att det blir lättare för eleverna att förmedla vad 
innebörden av texten är och de konkretiserar innehållet till sitt eget. Dessa fyra 
kategorier är på olika sätt sammanbundna. En ökad förståelse kan, tillsammans med en 
god klassrumsmiljö leda till en trygghet att dela med sig av känslor etc. vilket vidare kan 
leda till att elever tillsammans kan uppleva litteraturen genom dramer och bilder. 
Genom dessa tre kategorier kan eleverna få motivationen till att fortsätta läsa. Utan 
motivation för läsningen anser vi att eleverna får en längre och mer problematisk 
process för att utveckla sin läsförmåga. Detta till skillnad från om eleverna har en inre 
motivation som då förenklar processen och ger eleverna ett driv till att själva vilja 
utveckla sin läsförmåga enligt oss.  

7. Konklusion och implikation 
Vad framkommer i aktuell forskning om betydelsen av bild och drama för läsförmågan? 
Enligt föreliggande litteraturstudie blir eleverna mer motiverade och förstår innehållet i 
texter bättre. Denna studies underlag håller inte för att dra en definitiv slutsats. Dock 
tycker vi att tendenserna är tydliga för att detta skulle kunna användas som en del i 
skolans läsundervisning. Vad framkommer i aktuell forskning om elevers inställning till 
lärotillfällen där läsning integreras med bild och drama? Litteraturstudien visar att 
eleverna har större möjlighet att dela med sig av sina känslor och tankar med hjälp av 
texter och litteratur. De kan även uppleva litteraturen och kan få känslor och förståelse 
för karaktärer och texter. Det är vanskligt att dra direkta slutsatser utifrån resultatet. 
Även om tendenserna visar att dessa aspekter påverkar eleverna.  
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Resultatet av denna studie visar att det finns tendenser till att motivation, förståelse, 
upplevelse och att det skapas en trygghet att dela med sig när läsningen integreras med 
bild och drama. Dessa fyra tendenser är alla positiva för elevers läsutveckling i olika 
grad. Att eleverna genom estetiska uttrycksformer kan ta del av litteratur och texter är 
troligt. Det är därför relevant att applicera bild och drama i läsundervisningen. Dock 
anser vi att det behövs vidare forskning för att visa hur starka dessa kategoriers 
påverkan är på läsutvecklingen. Den framtida forskningen behöver samla in nytt 
empiriskt material. Detta för att säkerställa studiens kategoriers påverkan på elevernas 
läsförmåga. Förslagsvis skulle en aktionsforskning där aktionerna inriktas på olika 
estetiska uttrycks påverkan på läsförståelsen och läsförmågan vara relevant. I en 
framtida empirisk undersökning skulle en forskningsfråga kunna vara: hur påverkas 
elevers läsförmåga av läsundervisning integrerat med estetiska uttrycksformer?  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga A Sököversikt 
Databas sökord träffar  Valda 

träffar 

  

eric Read* 69833 -   

- Read* AND 

Drawing 

897 -   

- Read* AND 

Drawing AND 

aesthetic 

15 3   

- Read* AND 

Interpretation 

1034 -   

- Read* AND 

Interpretation 

AND Aesthetic 

19 2   

- “aesthetic* 

education” 

546 -   

- “aesthetic* 

education” 

AND read* 

65 3   

 

Databas Sökord  Träffar Valda träffar 

Swepub Läs* 3785 - 

- Läs* AND Bild 177 - 

- Läs* AND Bild 

(Referee granskat) 

6 1 

- Läs* AND Drama* 

(Referee granskat) 

3 0 

- Läs* AND Gestaltning 1 1 

- Read*(Referee 

granskat) 

7525 - 

-  Read* AND Drawing 

(referee granskat) 

64 0 

- Read* AND 247 - 
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Interpretation 

(referee granskat) 

- Read* AND 

Interpretation AND 

School (referee 

granskat) 

21 0 

 

 

 

Databas Sökord Träffar Valda träffar 

Summon Read* 7 966 811 - 

- Read* AND 

Interpretation 

1 717 139 - 

- Read* AND Aesthetic* 126091 - 

- “aesthetic* education” 

AND read* 

6880 - 

 

 

Databas artikel kvalitetsgranskning 

Eric Listening, Writing, Drawing: The 
Artistic Response of Incarcerated 
Youth to Young-Adult Literature 
av Jacobs, Sue (2006) 

VALD 

Eric Cultural, Linguistic and Cognitive 
Issues in Teaching the Language 
of Literature for Emergent 
Bilingual Pupils av Macleroy, 
Vicky (2013) 

EJ VALD 

Eric Becoming a Networked Public: 
Digital Ethnography, Youth and 
Global Research Collectives av 
Gallagher, Kathleen., Wessels, 
Anne. & Ntelioglou, Brucu Yaman. 
(2013) 

EJ VALD 

Eric Interrogating Texts: From 
Deferent to Efferent and 
Aesthetic Reading Practices av 
Smith, Cheryl Hogue (2012) 

EJ VALD 

Eric The Nature of Mexican American 
Third Graders' Engagement with 
Culturally Relevant Picture Books 
av Lohfink, Gayla; Loya, Juana 
(2010) 

VALD 
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Eric The Arts to Encourage Multiple 
Perspectives and Promote Social 
Justice av Pinhasi-Vittorio, Limor; 
Vernola, Sarah (2013) 

VALD 

Eric Instruction in Visual Art: Can It 
Help Children Learn To Read? Av 
Burger, Kristin; Winner, Ellen 
(2000) 

VALD 

Eric Bringing Literature to Life for 
Urban Adolescents: Artistic, 
Dramatic Instruction and Live 
Theater Av Certo, Janine; Brinda, 
Wayne (2011) 

VALD 

Swepub Att orientera sig i text och bild. 
Skillnader mellan förmodad och 
faktisk läsning för läsare med 
dyslexi av Wennås Brante, Eva 
(2013) 

 

EJ VALD 

Swepub Special pedagogik i skolvardagen: 
en studie med fokus på 
framgångsfaktorer i läs- och 
skrivinlärande av Catharina 
Tjernberg (2011)   

VALD 
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9.2 Bilaga B Kvalitetsgranskningar 

Checklista för systematiska litteraturstudier (Burger & Winner, 2000) 
Syftet med studien? 
Att undersöka om bild kan förbättra läskunskaper.  
B. Litteraturval 
I vilka databaser har sökningen genomförts? 
Arts and Humanities Index (1988-1998), Dissertation Abstracts International 
(1950-1998), Educational Resource Information Clearinghouse 
(1950-1998), Language Linguistics Behavioral Abstracts (1973-1998), Med- 
Line (1966-1998), PsychLit/PsychINFO (1984-1998), and Social Science Index 
(1988-1998). 
Vilka sökord har använts? Visual and art and combined them with the following search 
strings: (instruct or train) and (educate or learn or cognition or achieve or intelligence or IQ) 
and (measure or outcome or effect or evaluation) and (read). 
Har författaren gjort en heltäckande litteratursökning? 
Ja x Nej 
Har författaren sökt efter icke publicerade forskningsresultat? 
Ja x Nej 
Vilka var inklusionskriterierna för att ta med artiklar? 
Artiklarna var tvungna att ha empirisk data. Samt en testad hypotes 
Vilka begränsningar har gjorts? 
Artiklarna var tvungna att ha empirisk data. Samt en testad hypotes 
Är inkluderade studier kvalitetsbedömda? 
Ja 
C. Resultat 
Hur många artiklar togs med? 
10 
Hur många artiklar valdes bort? Redovisas dessa? 
otydligt, men det återstod bara 10 artiklar efter deras granskingar 
Anges motivering för uteslutning av dessa? 
Otydligt 
Vilka var huvudresultaten? 
Deras metaanalys visar en marginell positiv inverkan på elevers läsförmåga när instruktioner 
integreras med estetiska uttryck. Dock anser författarna att deras underlag var för litet för att 
dra en definitiv slutsats.  
Gjordes en metaanalys? 
Ja x Nej 
Om Ja, vilket resultat erhölls? Att läsning skulle kunna bli bättre med influens av kultur, 
dock anser det att deras resultat är för litet för att kunna vara absolut. 
Vilka slutsattser drar författaren? 
Författarna insisterar på att lärare bör använda sig av estetiska uttryck i litteratur undervisning. 
Instämmer du? 
Ja x Nej 
Om Nej, varför inte? 
D. Värdering 
Kan resultaten ha betydelse för pedagogisk verksamhet? 
Ja x Nej 
Skall denna systematiska litteraturstudie inkluderas? 
Ja x Nej 
Motivera, 
Kan bidra till vår uppsats 
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Checklista för kvalitativa artiklar (Certo & Brinda, 2011) 
 
A. Syfte med studien? 
Intresseväckande. Skapa ett intresse för böcker med hjälp av olika estetiska uttryck. 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
Intervjuer och observationer, oklart vilket synsätt forskarna hade 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
JaX Nej 
B. Undersökningsgruppen 
Är urkvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
JaX Nej 
Var genomfördes undersökningen? 
Pennsylvania, USA 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
ja 
Vilken urvalsmetod användes 
Strategiskt urval X 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval X 
Annan, ange vilken 
Beskriv undersökningsguppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, 
socialstatus samt annan relevant demografisk bakgrund) 
Barn i årskurs 6 med svagt läsintresse 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
JaX Nej 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 
JaX Nej 
Beskriv intervjuer observationer. De hade hjälp av en teaterförening med några moment 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes 
etc.)? 
Beskriv  
Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer X 
Video-/ Bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar 
Annan, ange vilken: strukturerade intervjuer X 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja X Nej 
D. dataanalys 
Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Men hjälp av annan forskning 
Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp 
Citatpresenterade sporadiskt 
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Det individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna X 
Svaren är kodade 
Resultat beskrivning:  
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
Ja X Nej 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja X Nej 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja X Nej 
Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja X Nej 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja X Nej 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 
citat av originaldata, summering av data med tagna som bevis för gjorda 
tolkningar)? 
Ja X Nej 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja X Nej 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja X Nej 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja X Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja Nej X 
Finns det risk för bias? 
Ja  Nej X 
Vilken slutsatts drar författaren? 
Att man kan öka intresset för läsandet med hjälp av estetiska uttryck 
Håller du med om slutsatserna? 
JaX Nej 
Om nej, varför inte? 
Skall artikeln inkluderas? 
JaX Nej 
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Checklista för kvalitativa artiklar (Gallagher, Wessels & Ntelioglou, 
2013) 
A. Syftet med studien? 
Syftet var att författarna ville illustrera hur studenter, genom olika digitala medier, kan skapa 
mening till att bli aktiva medlemmar i ett forskningskollektiv. 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
etnografi 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja Nej otydligt X 
B. Undersökningsgruppen 
Är urkvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
JaX Nej 
Var genomfördes undersökningen? 
Canada, Taiwan & Indien 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Det finns beskrivet var och hur, men inte när. 
Vilken urvalsmetod användes? 
Strategiskt urval X 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Annan, ange vilken 
Beskriv undersökningsguppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, 
socialstatus samt annan relevant demografisk bakgrund) 
Otydligt 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja X Nej 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 
JaX Nej 
Beskriv: i tre olika länder, ett ”team” i Canada etc. etnografi 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes 
etc.)? 
Etnografi 
Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper X 
Observationer X 
Video-/ Bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar 
Annan, ange vilken: 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
JaX Nej 
 D. dataanalys 
Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? Begrepp är 
utifrån källor 
Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp 
Citatpresenterade sporadiskt 
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Det individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna X 
Svaren är kodade 
Resultat beskrivning: 
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
Ja X Nej 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja X Nej 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja X Nej 
Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja X Nej 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja Nej Otydligt X 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 
citat av originaldata, summering av data med tagna som bevis för gjorda 
tolkningar)? 
Ja X Nej 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja Nej forskningsfråga=otydlig 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja X Nej 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja X Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja Nej X 
Finns det risk för bias? 
Ja X Nej 
Vilken slutsatts drar författaren? 
Otydligt 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja Nej X 
Om nej, varför inte? Oklart och jag anser att det forskarna inte kommit fram till något relevant 
Skall artikeln inkluderas? 
Ja Nej X 
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Checklista för kvalitativa artiklar(Jacobs, 2006) 
 
A. Syftet med studien? 
Syftet med forskningen är att undersöka typerna av artistiskt motagande och personliga 
uppfattningar som frihetsberövade tonårspojkar skapar genom att lyssna på och reagera till 
valda ungdomsböcker.  
 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
Intervjuer 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja x Nej 
 
B.Undersökningsgruppen 
Är urkvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
Ja X Nej 
Var genomfördes undersökningen? 
USA 
 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Nej 
 
Vilken urvalsmetod användes 
Strategiskt urval x 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Annan, ange vilken  
 
Beskriv undersökningsguppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, socialstatus samt 
annan relevant demografisk bakgrund) 
Ungdomsbrottslingar frihetsberövade 
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja x Nej 
 
C. Metod för datainsamling 
 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 
Ja x Nej 
 
Beskriv genom litteraturen har ungdomarna fått reagera genom att rita. Det har sedan 
utvärderat teckningarna och intervjuat ungdomarna.   
 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes etc.)? 
Beskriv frågor och metoder anges inte. 
 
Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer x 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer 
Video-/ Bandinspelning 
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Skrivna texter eller teckningar x 
Annan, ange vilken: 
 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja x Nej  
  Studieprotokoll eller intervjuguide finns ej. 
  
D. dataanalys 
Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Vet ej 
 
Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp 
Citatpresenterade sporadiskt x 
Det individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
Svaren är kodade 
Resultat beskrivning: resultat i löpande.  
 
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
Ja x Nej 
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja x Nej 
 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja x Nej 
 
Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja x Nej 
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja  Nej vet ej x 
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  
originaldata, summering av data med tagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
Ja Nej x 
 
E. Utvärdering 
 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja Nej x finns inga frågor men kopplas till syfte 
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja Nej Vet ej x 
 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja x Nej 
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja x Nej 
 
Finns det risk för bias? 
Ja Nej x 
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Vilken slutsatts drar författaren? 
Genom deras arbetsätt skapade de en förståelse för litteraturen hos ungdomarna. Gav dem en 
större läslust och mer motivation till studien.  
 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja x  Nej 
Om nej, varför inte? 
 
Skall artikeln inkluderas? 
Ja x Nej 
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Checklista för kvalitativa artiklar (Lohfink & Loya, 2010) 
A. Syftet med studien? 
Syftet med studien var att få elever, med spanska som modersmål högre skolresultat med hjälp 
av kulturellt relevanta bilderböcker 
  
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja x Nej 
 
B. Undersökningsgruppen 
Är urkvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
Ja x Nej 
Var genomfördes undersökningen? 
Kansas, USA 
 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Ja, 
 
Vilken urvalsmetod användes 
Strategiskt urval x 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Annan, ange vilken 
Beskriv undersökningsguppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, 
socialstatus samt annan relevant demografisk bakgrund) 
Spansktalande tredjeårs elever från Kansas  
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja x Nej 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 
Ja x Nej 
Beskriv skola i Kansas, Garden City 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes 
etc.)? 
Beskriv Samtal, observationer 
Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper x 
Observationer x 
Video-/ Bandinspelning x 
Skrivna texter eller teckningar x 
Annan, ange vilken: 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja x Nej 
D. dataanalys 
Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Ange om:  
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Teman är utvecklade som begrepp 
Citatpresenterade sporadiskt x 
Det individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
Svaren är kodade 
Resultat beskrivning: 
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
Ja x Nej 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja x Nej 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja x Nej 
Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja x Nej 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja  Nej vet ej x 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 
citat av originaldata, summering av data med tagna som bevis för gjorda 
tolkningar)? 
Ja x Nej 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja x Nej 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja x Nej 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja x Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja Nej x 
Finns det risk för bias? 
Ja Nej x 
Vilken slutsatts drar författaren? 
Att läsning som är kulturellt och kopplat till bilder ökar intresset hos eleverna. 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja x Nej 
Om nej, varför inte? 
 
Skall artikeln inkluderas? 
Ja x Nej 
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Checklista för kvalitativa artiklar (Macleroy, 2013) 
 
A. Syfte med studien? 
Otydligt - att nyexaminerade lärare och tvåspråkiga elever vilket kan skapa komplikation. 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
intervjuer 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja Nej X 
B. Undersökningsgruppen 
Är urkvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
Ja Nej otydligt 
Var genomfördes undersökningen? 
East London, England 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
ja 
Vilken urvalsmetod användes: 
Strategiskt urval X 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Annan, ange vilken 
 
Beskriv undersökningsguppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, 
socialstatus samt annan relevant demografisk bakgrund) 
Första års Lärare som undervisar 9-12 åringar. 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja X Nej 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 
Ja X Nej 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes 
etc.)? 
Nej 
Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer 
Video-/ Bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar 
Annan, ange vilken: X. Otydligt vilket form av intervju som användes 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja Nej X   
 D. dataanalys 
Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
otydligt 
Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp 
Citatpresenterade sporadiskt 
Det individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna X 
Svaren är kodade X 
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Resultat beskrivning: otydligt 
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
Ja X Nej 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja X Nej 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja Nej X 
Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja Nej X 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja Nej vet ej x 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 
citat av originaldata, summering av data med tagna som bevis för gjorda 
tolkningar)? 
Ja Nej X 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja Nej X 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja X Nej 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja X Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja Nej X 
Finns det risk för bias? 
Ja X Nej 
Vilken slutsatts drar författaren? 
 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja X Nej  
Om nej, varför inte? 
Skall artikeln inkluderas? 
Ja Nej X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 



Checklista för kvalitativa artiklar (Pinhasi-Vittorio & Vernola, 2013 ) 
A.Syftet med studien? 
Att undersöka om användningen av estetiska uttrycksformer som en väsentlig del av 
utbildningen för att ge ett nytt perspektiv till litteratur.  
Vilken kvalitativ metod har använts? 
Observationer, fokussamtal, insamlat material. 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja x Nej 
 B.Undersökningsgruppen 
Är urkvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
Ja x Nej 
Var genomfördes undersökningen? 
New York, USA 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
ja 
Vilken urvalsmetod användes 
Strategiskt urval x 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Annan, ange vilken 
Beskriv undersökningsguppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, socialstatus samt 
annan relevant demografisk bakgrund) 
Lärarstudenter och high schoolelever. 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja x Nej 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 
Ja x Nej 
Beskriv litteratur lektioner 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes etc.)? 
Beskriv lektioner. Vad var, hur gjorde, gjorde detta, 
Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer x 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer x 
Video-/ Bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar x 
Annan, ange vilken: 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja x Nej  
Bilder och beskrivningar av arbetet 
 D. dataanalys 
Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
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I löpande text, kategorier i form av rubriker. 
 
Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp x 
Citatpresenterade sporadiskt x 
Det individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
Svaren är kodade  
Resultat beskrivning: 
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
Ja x Nej 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja x Nej 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja x Nej 
Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja x Nej 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja Nej vet ej x 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data med tagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
Ja x Nej 
E. Utvärdering 
 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja x Nej 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja x Nej 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja x Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja Nej x 
Finns det risk för bias? 
Ja Nej vet ej x 
Vilken slutsatts drar författaren? 
Utvecklandet av fantasi är en viktig komponet i att tänka kritiskt, visuella representationer ger 
elever en annorlunda utgångspunkt att fantisera 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja x Nej 
Om nej, varför inte? 
Skall artikeln inkluderas? 
Ja x Nej 
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Checklista för kvalitativa artiklar(Smith, 2012) 
 
A. Syftet med studien? 
Finns inget  
Vilken kvalitativ metod har använts? 
Finns ingen 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja Nej Vet ej x 
 
B.Undersökningsgruppen 
Är urkvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
Ja Nej x 
Var genomfördes undersökningen? 
Är ingen undersökning 
 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
nej 
Vilken urvalsmetod användes 
Strategiskt urval 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Annan, ange vilken x inget urval 
Beskriv undersökningsguppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, socialstatus samt 
annan relevant demografisk bakgrund) 
Finns inget 
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja Nej vet ej x 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 
Ja Nej x 
Beskriv finns ingen 
 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes etc.)? 
Beskriv  
Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer 
Video-/ Bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar 
Annan, ange vilken: x ingen 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja Nej vet ej x 
   D. dataanalys 
Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp 
Citatpresenterade sporadiskt 
Det individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
Svaren är kodade 
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Resultat beskrivning: x bygger på gammal forskning (Rosenblatt) 
 
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
Ja Nej x 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja Nej vet ej x 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja Nej vet ej x 
Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja Nej vet ej x 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja Nej x  
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data med tagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
Ja Nej x 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja Nej x 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja Nej   vet ej x 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja x Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja Nej x 
Finns det risk för bias? 
Ja x Nej 
Vilken slutsatts drar författaren? 
Sammanställning av troliga fungerande metoder. 
 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja x Nej 
Om nej, varför inte? 
 
Skall artikeln inkluderas? 
Ja Nej x 
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Checklista för kvalitativa artiklar(Tjernberg, 2011) 
A. Syftet med studien? 
Studien syftar till att med fokus på läs- och skrivlärande analysera framgångsfaktorer i lärarens 
undervisning, och undersöka vilka förutsättningar som finns i den pedagogiska miljön som kan 
tänkas främja ett reflekterat yrkeskunnande. 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
Observation, intervjuer 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja x Nej 
B.Undersökningsgruppen 
Är urkvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
Ja x Nej 
Var genomfördes undersökningen? 
Sverige 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Vet ej 
Vilken urvalsmetod användes? 
Strategiskt urval x 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Annan, ange vilken 
Beskriv undersökningsguppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, 
socialstatus samt annan relevant demografisk bakgrund) 
Lärare med framgångsrikt arbete med elever. Special pedagoger och Logoped 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja x Nej 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 
Ja x Nej 
Beskriv: klassrumsobserverades, intervjuer 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes 
etc.)? 
Beskriv reflekterande samtal, klassrumsobservationer 
Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer x 
Video-/ Bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar 
Annan, ange vilken: x reflekterande samtal 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja x Nej 
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D. dataanalys 
Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Utvunna ur litteratur och egen empiri 
Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp 
Citatpresenterade sporadiskt x 
Det individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
Svaren är kodade 
Resultat beskrivning: I studien sker lärandet först och främst gemensamt och sen 
individuellt. Läraren till lektionen menar att denna typ av lärande blir mer konkret för eleverna 
och att de främjar kreativiteten. Författaren skriver att en av lärarna betonar betydelsen av att 
göra eleverna delaktiga i läsundervisningen. Att de själva får välja hur de skall behandla en text 
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
Ja x Nej 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja x Nej 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja x Nej 
Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja x Nej 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja Nej vet ej x 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 
citat av originaldata, summering av data med tagna som bevis för gjorda 
tolkningar)? 
Ja x Nej 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja x Nej 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja x Nej 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja x Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja x Nej 
Finns det risk för bias? 
Ja Nej x 
Vilken slutsatts drar författaren? 
Ger elever med svårigheter att skriva och läsa möjligheter att lyckas. Ger djup i uppgifter med 
olika svårighetsgrad. Pedagogik med känsla för stundens krav och möjligheter. 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja x Nej 
Om nej, varför inte? 
Skall artikeln inkluderas? Ja x Nej 
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Checklista för kvalitativa artiklar(Wennås Brante, 2013) 
 
Syftet med studien? 
Att beskriva skillnader mellan respondenternas faktisk och förmodad läsning. 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
fallstudier 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja x Nej 
B.Undersökningsgruppen 
Är urkvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
Ja x Nej 
 
Var genomfördes undersökningen? 
Sverige 
 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Artikeln beskriver inte hur urvalet kontaktas  
 
Vilken urvalsmetod användes 
Strategiskt urval x 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Annan, ange vilken 
Beskriv undersökningsguppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, socialstatus samt 
annan relevant demografisk bakgrund) 
Unga vuxna med dyslexi 
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja x Nej 
 
C. Metod för datainsamling 
 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 
Ja x Nej 
Beskriv 
 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? (vilken typ av frågor användes etc.)? 
Beskriv Ja  
 
Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer x 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer 
Video-/ Bandinspelning 
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Skrivna texter eller teckningar 
Annan, ange vilken: 
 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja x Nej 
   
 D. dataanalys 
Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Beskrivs i löpande text 
 
Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp x 
Citatpresenterade sporadiskt 
Det individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
Svaren är kodade 
 
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
Ja x Nej 
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja x Nej 
 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja x Nej 
 
Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja x Nej 
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja  Nej vet ej x 
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data med tagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
Ja x Nej 
 
E. Utvärdering 
 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja x Nej 
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja x Nej 
 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja x Nej 
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
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Ja  Nej x 
 
Finns det risk för bias? 
Ja x Nej 
 
Vilken slutsatts drar författaren? 
Att uppspelningar av ögonrörelse bidrar till ökad förståelse hos dyslektikerna.  
 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja x Nej 
Om nej, varför inte? 
 
Skall artikeln inkluderas? 
Ja Nej x 
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9.3 Bilaga C Litteraturöversikt 

 

 

Publikations
år Utgivare 

Databas(er) 
Sökord/krite
rier/inklusio
ns- och 
exklusionskri
terier 

Författa
re 

Titel Syfte Metod Urva
l/bo
rtfall 

Slutsats/resultat 
 

2000 
Journal of 
Aesthetic 
Education 

ERIC 
“aesthetic* 
education” 
AND read* 

Burger, 
K. & 
Winner, 
H. 

Instruct
ion in 
Visual 
Art: Can 
It Help 
Childre
n Learn 
to 
Read? 

Att 
undersök
a om 
elevers 
läsning 
utvecklas 
med 
hjälp av 
visuella 
uttryck. 

Sökningar i 
sju olika 
databaser. 
Sökte 
igenom 41 
journaler 
och sände ut 
200 
förfrågninga
r till 
forskare om 
opublicerat 
material. 
Totalt blev 
det 10 
artiklar kvar 
efter 
kvalitetsgra
nskningen 
och 13 
kategorier 
skapade ur 
analysen. 

 Författarna 
beskriver i sin 
studie flera 
projekt kopplat till 
läsning som visar 
att elever 
förbättrar sina 
läsarkunskaper.  
Vidare visar det 
sig att de estetiska 
uttrycks formerna 
och läsningen 
måste vara 
sammankopplade 
för att de ska 
kunna ge någon 
effekt på 
läsningen. 

2011 
Journal of 
Aesthetic 
Education 

ERIC 
“aesthetic* 
education” 
AND read*  

Certo, J. 
& 
Brinda, 
W. 

Literatu
re to 
Life for 
Urban 
Adolesc
ents: 
Artistic, 
Dramati
c 
Instruct
ion and 
Live 
Theater. 

Att 
uppnå 
framgång 
med 
elever 
som 
annars 
inte 
läser, att 
förvandla 
motsträvi
ga och 
kämpand
e läsare 
till 
engagera
de läsare 
och 
erbjuda 

Studie är 
genomförd i 
två 
amerikansk
a sjätte 
klasser i 
Pennsylvani
a, USA. 
Studiegrupp
en bestod av 
elever från 
ett 
socioekono
miskt 
låginkomsto
mråde. 
Studien är 
ett 
kombinerat 

 Resultatet visar 
att eleverna 
började känna 
nöje kring att läsa, 
vara med i 
aktiviter och att se 
pjäser. Eleverna 
började dela med 
sig av estetiska 
uttryck som svar 
till varandra som 
blev en del av 
studenternas 
diskussion kring 
litteratur och 
teater. Eleverna 
var ivriga att 
berätta om sina 
upplevelser i 
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lärarna 
till dessa 
elever ett 
alternativ
t sätt att 
undervis
a. 

litteratur- 
och 
teaterprojek
t och till 
projektet är 
en 
semiprofessi
onell 
teatergrupp 
kopplad. 
Empiri 
består av 
elevobserva
tioner och 
intervjuer 
av både 
elever och 
lärare. 

dramer som 
behandlades i 
studien. Genom att 
arbeta med 
läsning kopplat till 
drama blev 
eleverna mer 
entusiasmerade 
och nyfikna på att 
läsa. Att det fick se 
dramat till böcker 
var källan till att 
eleverna blev mer 
nyfikna, 
engagerade, 
uppskattande och 
förståelse av 
texten. Författarna 
skriver att 
estetiska 
uttrycksformer 
gift med 
teateruppsättning
ar kan hjälpa 
motvilliga läsare 
att bli mer villiga 
att läsa. Detta 
upplägg hjälper 
även eleverna att 
förstå och 
uppskatta 
litteratur. 

2006 
Educational 
Horizons 

ERIC  
Read* AND 
Drawing AND 
aesthetic 

Jacobs, 
S. 

Listenin
g, 
Writing,   
Drawin
g: The 
Artistic 
Respon
se of 
Incarce
rated 
Youth 
to 
Young-
Adult 
Literatu
re. 

Att 
undersök
a vilka 
estetiska 
uttryck 
och 
personlig
a 
gestaltni
ngar som 
unga 
frihetsbe
rövade 
uttrycker 
när de 
lyssnar 
och ger 
respons 
på 
utvalda 
ungdoms
böcker. 

Empirin 
från studien 
bygger på 
gruppsamtal 
där böcker 
läses högt 
för 
ungdomarn
a som sedan 
får redovisa 
det de hört 
genom ett 
valfritt 
estetiskt 
uttryck. 
Samt 
intervjuer 
med 
ungdomarn
a. 
Studiegrupp
en består av 

 Att lärarna kan 
genom estetiska 
uttrycks former ge 
eleverna en mer 
positiv bild av 
skolan och 
skolmiljön. Genom 
estetiska utryck 
kan ungdomar 
börja uppskatta 
sig själva, andra 
och den värd de 
lever i. Detta anser 
författarna ger 
dem möjlighet att 
bli produktiva 
medborgare. 
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frihetsberöv
ade 
ungdomar 
på ett 
ungdomsfän
gelse i USA. 

2010  
Bilingual 
Research 
Journal 

ERIC 
Read* AND 
Interpretatio
n AND 
Aesthetic 

Lohfink, 
G. & 
Loya, J. 

The 
Nature 
of 
Mexica
n 
Americ
an 
Third 
Graders
' 
Engage
ment 
with 
Cultural
ly 
Relevan
t 
Picture 
Books. 

Att 
beskriva 
hur dessa 
ungdoma
r deltog i 
bok 
diskussio
ner med 
kulturella 
bildeböc
ker. 

Studien 
bygger på 
kvalitativ 
metod där 
observation
er och 
boksamtal 
förs. 
Forskarna 
har en 
aktivroll i 
studien där 
det deltar 
under 
lektionerna 
och i 
innehållet 
av dessa. 
Den 
viktigaste 
empiri 
bestod i att 
observera 
för, under 
och efter 
boksamtale
n. 

 Att eleverna blir 
mer motiverade 
av att använda 
kulturellt relevant 
litteratur. 
Eleverna känner 
större personlig 
koppling. Eleverna 
känner mer för 
verklighetsnära 
böcker. Detta gör 
att eleverna 
känner sig 
tryggare att dela 
med sig av sina 
erfarenheter. 

2013  
Journal of 
Language 
and Literacy 
Education 

ERIC 
“aesthetic* 
education” 
AND read* 

Pinhasi-
Vittorio, 
L. & 
Vernola, 
S. 

The 
Arts to 
Encour
age 
Multipl
e 
Perspec
tives 
and 
Promot
e Social 
Justice. 

Att 
undersök
a hur 
man kan 
genom 
estetiska 
uttrycksf
ormer 
skapa 
möjlighet
er för 
lärande 
inom 
litteratur. 

Studien 
hämtar både 
empiri från 
lärarutbildni
ngs 
undervisnin
g av 
litteraturku
nskap, samt 
en students 
highschoolkl
ass där hon 
undervisade
. Studien 
följer en 
kvalitativ 
etnografisk 
modell som 
bestod av 
observation
er, 

 Resultatet visar 
att genom 
estetiska 
erfarenheter får 
studenterna ett till 
lager av förståelse 
och kritiskt 
tänkande. Med 
hjälp av estetiska 
erfarenheter 
tvingar man 
elever att placera 
sig själva i ett 
alternativt 
perspektiv vilket 
skapar en ny 
påhittad värld. 
Nyckel momentet i 
att förstå en text 
eller konst ligger i 
ens förmåga 
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transkriptio
ner av 
fokussamtal 
och 
inspelningar 
av skapat 
elevmaterial
. Författarna 
omkonstrue
rade en 
litteraturkur
s på en 
highschool 
efter 
etnografiska 
metoder. 
Studieguppe
n består av 
lärarstudent
er och 
highschoolel
ever. 

fantisera. Fantasin 
tillåter 
studenterna att 
utveckla empati 
medan de 
fantiserar hur 
världen ser ut 
genom en 
alternativ lins. 
Vilket kan öppna 
elevernas sinnen 
till nya 
möjligheter.  
 

2011 
Specialpeda
gogiska 
institutione
n, 
Stockholms 
universitet. 
 

Swepub 
Läs* AND 
Gestaltning 
Gav träff på 
en 
sammanfattni
ng av en 
avhandling. 
En manuell 
sökning 
gjordes för 
att nå 
avhandlingen
. 

Tjernbe
rg, C. 

Special
pedago
gik i 
skolvar
dagen 
en 
studie 
med 
fokus 
på 
framgå
ngsfakt
orer i 
läs- och 
skrivlär
ande 

att, med 
fokus på 
läsande 
och 
skrivand
e, 
analysera 
framgång
sfaktorer 
i lärares 
undervis
ning 
samt 
vilka 
förutsätt
ningar 
som finns 
i den 
pedagogi
ska 
miljön 
som kan 
tänkas 
främja 
ett 
reflekter
at 
yrkeskun
nande. 

Studien 
empiri 
bygger på 
observation
er av elever, 
medvetengö
rande 
samtal och 
fältanteckni
ngar. 
Undersökni
ngsgruppen 
består av 
fyra lärare 
och elever 
från deras 
klasser samt 
specialpeda
goger och 
logoped 
kopplad till 
klasserna. 

 I studien sker 
lärandet först och 
främst gemensamt 
och sen 
individuellt. 
Läraren till 
lektionen menar 
att denna typ av 
lärande blir mer 
konkret för 
eleverna och att 
de främjar 
kreativiteten. 
Författaren 
skriver att en av 
lärarna betonar 
betydelsen av att 
göra eleverna 
delaktiga i 
läsundervisningen
. Att de själva får 
välja hur de skall 
behandla en text. 
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