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Abstract: I denna aktionsforskning undersöktes om elevers egenskapade bildstöd 

stödjer läsförståelsen. Ur analysen genom det induktiva angreppssättet som 

utgjorde studiens analysverktyg togs fyra kategorier fram: ”Ser sig själv i 

litteraturen”, ”Ser samband till tidigare läst litteratur”, ”Ser händelser på 

raderna” samt ”Ser mellan och bortom raderna”. Dessa beskriver den 

positiva inverkan som elevernas egenskapade bildstöd gav. Diskussion och 

konklusionen för denna studie är att elevskapat bildstöd i form av serier 

kan stödja elevers förståelse av högläst litteratur och kan vara en effektiv 

metod att undervisa i läsförståelse. Implikationen för studien är att 

aktionen inte enbart bör ligga till grund för hela 

läsförståelseundervisningen. Studien visar att serier kan stödja elever vid 

läsning och reflektion.  
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Förord 

I detta förord vill vi tacka personer som stöttat i processen av att skriva denna uppsats. 

Vi vill börja med att tacka våra handledare Jonna Johansson och Ole Olsson, för all 

respons och alla goda råd som de gett oss under handledningstillfällena. Näst tackar vi 

handledningsguppen. Tack också ni för all respons och alla kommentarer. Vi vill sedan 

fortsätta tacka Joachims sambo Emma och Hannes fru Evelina för att de lyssnat när 

uppgiften känts hopplöst stor och för att de delat med sig av all sin kunskap av att skriva 

ett examensarbete. Vi som har skrivit studien heter Joachim Kärrman och Hannes Lago 

Unnestam. Vi studerar till 4-6 Lärare på Halmstad Högskola. Så till sist vill vi runda av 

tackandet med att tacka varandra för samarbetet. Vi har stöttat varandra genom hela 

skriv- och genomförandeprocessen. Viss arbetsfördelning var dock nödvändig för att 

vara tidseffektiva i forskandet och skrivandet. En uppdelning av skolorna gjordes så att 

Joachim genomförde aktionen på den ena skolan och Hannes på den andra. Författandet 

av denna uppsats har helt skett i samråd. När Hannes satt vid tangenterna och skrev var 

Joachim hans kritiska vän och tvärt om. Vi har tillsammans sytt ihop denna uppsats från 

början till slut. Tack för att du vill läsa vårt arbete vi hoppas att du finner det intressant. 

Hälsningar 

Joachim och Hannes  
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1. Inledning 
De senaste undersökningarna från PISA (Programme for International Student 

Assessment) visar en negativ trend för utvecklingen av elevers läsförståelse. I PISA:s 

undersökning från 2012 presterar svenska elever under OECD-medelvärdet 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) (Skolverket, 2013). Enligt 

PIRLS undersökning från 2011 har svenska elever överlag goda resultat i läsförmåga. 

Däremot visar undersökningen samma trend med sjunkande resultat jämfört med 

tidigare år. Detta tyder på en negativ utveckling inom svensk läsundervisning 

(Skolverket, 2012). Vikten av att ha goda kunskaper inom läsning skriver läsforskaren 

Smith (2000) om när han beskriver de elever som har svaga eller inga kunskaper i 

läsning som att de är i ett utanförskap, både i språkundervisning och i skolan som 

helhet. Detta hävdar författaren eftersom han anser att språket är mycket centralt i 

skolan. Därför är det viktigt att lärare explicit behandlar läsning och läsförståelse under 

svensklektionerna.  

En studie av Herkner (2011) som undersökte läsning och läsundervisning på svenska 

skolor visar att det är mindre vanligt att lärare använder tid av svenskundervisningen 

till att undervisa om läsförståelse. Vidare skriver författaren att läsförståelse kräver ett 

visst undervisningsengagemang från läraren. Herkner (2011) hävdar att eleverna 

förbättrar sin läsförståelse under hennes studies genomförande. Författaren drar 

slutsatsen att eleverna utvecklas när läsförståelsen explicit behandlas under 

svensklektioner. Därför riktade den föreliggande studien sig in på läsförståelse och inte 

läsning i stort. Ett led i att elever skall lyckas med sin läsförståelseutveckling är att de 

blir stöttade (Wood, Bruner & Ross, 1976).  

I Kärrmans och Lago Unnestams (2016) litteraturstudie beskriver de att bilder kan 

användas för att stödja förståelsen av text och litteratur. Hur människor tar stöd i bilder 

för att förstå texters innehåll beskriver Holsanova (2010) i sin studie. Genom att 

undersöka sin studiegrupps ögonrörelser kom hon fram till tre olika typer av läsare. Den 

intensiva läsaren, den selektiva läsaren och skumläsaren. Dessa beskriver hur hennes 

studiegrupp tog sig an texter för att identifiera dess budskap. Den intensiva läsaren läser 

innehållet från första till sista bokstav. Det två andra typerna av läsare använder bilder, 

bildrubriker och rubriker för att skapa förståelse för texters innehåll. De två sistnämnda 

läsarna utgjorde 59 % av studiegruppen. Holsanovas (2010) studie ger alltså belägg till 

att bilder är ett fungerande stöd för förståelsen. Det är utefter författarens selektiva 

läsares och skumläsares ökade förståelse med stöd av bilder som föreliggande studie 

undersökte bilders förmåga att stödja läsförståelsen. Författaren skriver att bilder har 

olika funktioner i sitt förhållande till text. Hon beskriver sakrelevanta bilder som 

stödjande medan hon hävdar att dekorativa bilder kan försvåra förståelsen för läsaren, 

då dessa innehåller irrelevant och förvirrande information.         
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Karlsson Häikiö (2007) hävdar att bilder kan ha en stödjande effekt för läsförståelsen. 

Författaren skriver att bilder i serieformat stödjer elevers läsförståelse. Hon beskriver 

serierna som ett pedagogiskt redskap som är tydligt för eleverna. Tidigare refererade 

författare bekräftar att behovet av föreliggande studie finns och att bilder i serieformat 

kan vara en kompletterande metod till skolans svenskundervisning. Dock beskriver 

Skolverket (2015) att lärare inte hinner skapa individanpassat bildstöd till alla elever i 

en klass. Enligt författarna är en lärares arbetsdag redan använd till fullo. Rapporten 

från Skolverket (2015) resultat beskriver att det inte finns utrymme för ytterligare 

arbetsbörda. Lärarna använder redan 10 % av arbetsdagen till planering, dessutom 

önskade de att de kunnat använda mer tid till att planera sin undervisning. Efter kontakt 

med de skolorna som den här studien utfördes på visade det sig att de efterfrågade en 

utveckling av deras stödstruktur kring elevernas läsförståelse.  Båda skolor ansåg att 

svenska med fokus på läsförståelse var ett ämne som de behövde utveckla. 

Under följande tre rubriker presenteras studiens problemformulering, syfte och 

frågeställning. Utifrån problemformuleringen författades syftet för att beskriva hur 

studien söker svar på problemet. Frågeställningen skapades för att kunna besvara syftet 

genom elevernas gruppredovisningar. 

Problemformulering 

Internationella studier visar en negativ trend för svenska elevers läsförståelse. Ett sätt 

att förändra denna negativa trend är enligt författarna refererade till i inledningen och 

tidigare forskning att använda bilder som stöd för läsförståelsen. De hävdar att bilder 

som stöd är ett effektivt sätt att stödja elever i deras läsutveckling. Dock kräver 

skapande av elevanpassat bildstöd mycket tid och arbete ifrån lärare. Tid som 

Skolverket (2015) skriver att lärare inte har. Därför undersökte den här studien om 

eleverna själva kunde skapa sitt eget stöd. Skolorna som studien är utförd på uttryckte 

dessutom ett behov av att utveckla en metod som kan stödja elevernas läsförståelse 

under svensklektionerna, eftersom läsförståelse enligt dem är centralt i alla skolans 

ämnen. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om elevskapade serier stödjer förståelsen av högläst 

litteratur.   

Frågeställning 

Vad framkommer i gruppredovisningar där elever använder egenskapade bilder som 
stöd för att redovisa litteratur?  

Begreppsdefinitioner  

Under denna rubrik kommer viktiga begrepp förklaras. Detta i syfte att förtydliga vilken 

definition begreppen har i den här studien. 

Bildstöd – Bilder som förtydligar ett innehåll för elever (Gibbons, 2010). 
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Bortom raderna – Händelser och objekt som kräver reflektion utifrån ens egna 

erfarenheter och kunskaper (Gonzalez et al, 2014). 

Förståelse – Att tillgodogöra sig ett tankemässigt innehåll bundet till den kontext som 

behandlas (NE, 2016a). 

Källkritik – Kritisk granskning av information (NE, 2016b). 

Läsförståelse – Att både djupgående och ytligt förstå innehållet i texter. Att kunna 

kritiskt granska en text utifrån sammanhang, funktion, innehåll och form i 

förhållande till varandra (Skolverket, 2012). 

Läsförståelseundervisning – Svenskundervisning där läsförståelsen explicit behandlas 

(Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 2014). 

Läsutveckling - En progression i förbättrad läsförmåga där läsförståelse innefattas 

(Skolverket, 2012).  

Mellan raderna – Händelser och objekt indirekt utskrivna i texten (Gonzalez et al, 

2014). 

På raderna – Händelser och objekt som är direkt utskrivna i texten (Gonzalez et al, 

2014). 

Serier (Allmänt) – Sekvens av bilder med eller utan text. Vilket berättar en historia 

eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra (NE, 2016c). 

Serier (Studiespecifik) – En sekvens av bilder som tillsammans ger stöd för eleverna 

under gruppredovisningarna (Karlsson Häikiö, 2007).  

2. Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskningsstudier och litteratur. Dessa 

referenser syftar till att ge läsare av denna studie en beskrivning av det stöd som bilder 

ger. Forskningen kommer också att användas som reflektionsredskap till resultatet. 

 

Stöd till att dela med sig 

I Jacobs (2006) studie om boksamtal kombinerat med estetiska uttryck fick ungdomar 

lyssna till högläst litteratur i syfte att öka deras motivation till läsning. Det visade sig 

även att ungdomarna började dela med sig av sina tidigare livserfarenheter. 

Ungdomarna hade tragiska bakgrunder som bland annat innefattade våld, 

drogproblematik och kriminella gäng. Ungdomarna kunde igenom estetiska uttryck 

känna en trygghet till att dela med sig av sina tidigare tragiska upplevelser. Författaren 

beskriver som exempel att ungdomarna vågade berätta för varandra att de känt sig 
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hungriga i stora delar av sina liv. Jacobs (2006) skriver att ungdomarna uttryckte att 

studien gav dem möjlighet att dela med sig i en trygg miljö.  

Lohfink och Loya (2010) studie visar också att estetiska uttryck i form av bilder stödjer 

elever till att dela med sig. Studien behandlar bilderböcker som var relevanta för 

studiegruppens kulturella bakgrund. Författarna skriver om ett liknande fenomen som 

Jacobs (2006) när de beskriver eleverna i studiegruppens loggböcker. En elev skrev i sin 

loggbok att boken som höglästes påminde honom om när han var ny på en 

engelsktalande skola och inte kunde språket. Enligt Skolverket (2011) skall eleverna 

uppmuntras till att dela med sig av tidigare erfarenheter och reflektioner. Detta i syfte 

att gynna samlärandet och att elever lär av varandra. Genom att använda bild i 

läsundervisningen kan elever få möjlighet att se varandras tankar och reflektioner från 

behandlad litteratur och text (Jacobs, 2006; Lohfink & Loya, 2010; Pinhasi-Vittorio & 

Vernola, 2013). 

Stöd för motivationen 

Läsförståelse bygger på att elever kan läsa. Därför är motivation till att läsa centralt för 

läsförståelsen. En elev som inte går att motivera till läsning går heller inte att motivera 

till att utveckla sin läsförståelse (Cambria & Guthrie, 2010). Jacobs (2006) skriver i sin 

studie att arbetet med bilder kan vara ett kraftfullt verktyg till att utveckla motivation. 

Författaren exemplifierar sitt påstående med att studiegruppen ville att projektet skulle 

fortlöpa. Hon hävdar att genom bilder som stöd för läsning kan lärare potentiellt 

motivera unga läsare att fortsätta läsa. Lohfink och Loya (2010) skriver i sin studie att 

motivationen till läsning i klassen som utgjorde deras studiegrupp ökade när böckerna 

innehöll bilder och kopplingar till elevernas kultur.  

 

Cambria och Guthrie (2010) skriver att motivation härstammar ifrån viljan. Utan vilja 

kommer elever aldrig att läsa frekvent och brett och på så vis växa till en som kan dra 

nytta av sin tidigare läsning. Enligt författarna tror många lärare att motivation är 

relaterad till hur rolig läsundervisningen är. Cambria och Guthrie (2010) skriver att 

detta kan vara sant dock finns det många fler sätt att uppnå motivation än 

underhållande aktiviteter. Författarna hävdar att motivationen är värderingarna och 

övertygelserna som rör en elevs läsning. Elevernas värderingar kan leda till 

uppskattning och hårt arbete som driver deras läsning framåt. Författarna delar upp 

studiens resultat om motivation i tre kategorier. Den första är intresse som de beskriver 

som något elever gör för sin egen skull. Den andra kategorin de beskriver är 

engagemanget från eleverna att läsa färdigt det de börjat läsa. En engagerad elev läser 

för att den anser att det är viktigt med läsning. Den sista kategorin är självförtroende till 

att kunna. Den självsäkre eleven läser för att den kan. Författarna hävdar att om lärare 

drar nytta av dessa kategorier i sin undervisning kan de skapa mer motiverade läsare.  

 

I Sturtevants och Kims (2009) studie om hur lärare kan motivera elever att utveckla sin 

läsförståelse, hävdar de att för svår litteratur hämmar motivationen. Författarna 
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beskriver skolornas inköp av svårare litteratur till elever i högre årskurser som en 

faktor till elevernas svaga studiemotivation. Bildstöd har en funktion som underlättar 

svåra texter för elever. De ”svårare” texterna integrerat med bildstöd kan ge eleverna 

det stöd de behöver för att fortsätta läsa klassiska verk med komplicerad text (Karlsson 

Häikö, 2007).       

Stöd till förståelsen 

Bilder i läsundervisningen tvingar elever in i ett alternativt perspektiv, vilket skapar en 

ny påhittad värld. Ett nyckelmoment i att tolka text eller konst ligger i ens förmåga att 

kunna fantisera (Pinhasi-Vittorio & Vernolas, 2013). Liberg (2007) skriver om bilders 

stödjande funktion när hon förklarar ett sätt att starta upp ett nytt skrivprojekt. 

Författaren skriver att bilder och informativa illustrationer gör behandlad litteratur mer 

intressant. Detta är ett sätt att ge eleverna stöd i sitt läsande och skrivande. Hon skriver 

också att bilder och filmer kan ge elever stöd i form av olika sinnesuttryck. Författaren 

hävdar att en av de största fördelarna med att arbeta med bilder som stöd till texter är 

att de blir mer levande.  

Gibbons (2010) skriver att bildsekvenser kan öka förståelsen av texter. Bildsekvenser 

kan även vara en egen berättelse, vilket kan liknas vid serier. Att arbeta med 

serieskapande i undervisning av text hävdar Karlsson Häikiö (2007) är ett bra sätt att få 

elever att öva på texters olika delar till exempel en tydlig början och ett slut. Med stöd av 

dessa serier kan eleverna skapa ett kollektivt minne, det vill säga att de kommer ihåg 

saker tillsammans. Gemensamma kontexter kan skapa ett gemensamt minne för 

eleverna. Bilderna kan fungera som en tankekarta där bilderna ersätter det skrivna 

ordet, på så vis minns eleverna tillsammans vad de har gjort (Säljö, 2010). 

Herkner (2011) skriver i sin studie att det finns ett samband mellan 

läsförståelseproblematik och störning av en elevs arbetsminne. Arbetsminnet är 

bearbetning av information som ska ske under en kort tid. En elev som har problem med 

arbetsminnet kan ha svårt för att minnas instruktioner, lösa problem och arbetsgång. 

Genom att eleverna minns saker tillsammans via bilder kan de hjälpa varandra att stödja 

förståelsen. Enligt Franker (2011) är bilder precis som text, ett meddelande med 

information. Författaren skriver att bilder producerade med en kulturell eller social 

kontext kan vara svåruppfattade för utomstående. Dock förstår alltid skaparen bildens 

betydelse och innehåll. Bilderna kommer alltid ha en betydelse för eleven (Franker, 

2011). Därför undersökte den här studien elevers möjlighet att förankra innehållet från 

högläst litteratur i bilder.  

I ett projekt med syftet att undersöka meningskapandet i elevers multimodala 

berättelser som skapats i estetiska lärprocesser, skriver Andersson (2014) att 

berättande i bild anses mindre värdefullt än i text. De estetiska lärprocesserna som 

behandlades i hennes studie ansågs av medverkande lärare som tidskrävande. Vissa av 

lärarna ansåg att projektet tog värdefull tid från viktigare skolarbete. Dessa åsikter 

delades inte av alla lärare i studiegruppen. De lärarna som var positiva till studiens 
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innehåll integrerade projektet i den vardagliga undervisningen. De positiva lärarna 

ansåg att projektet gav dem större möjlighet att arbeta ämnesövergripande.  

Andersson (2014) skriver i studierapporten till projektet att genom att skapa bilder till 

berättelser kan eleverna få inspiration till att vara kreativa i sitt eget skapande. 

Författaren hävdar att eleverna anpassar bilderna och berättelserna efter sina egna 

syften. I flera av bilderna konkritiserades elevernas tidigare kunskaper om samverkan 

mellan bild och text för att förstärka kommunikationen till varandra. Dessa författare 

styrker att det finns ett stödjande moment i att arbeta integrerat med text och bild. 

Maine och Shields (2015) beskriver bilders funktion till läsförståelse som icke-verbal 

text. Författarna skriver att det är möjligt för elever att utveckla sin läsförståelse genom 

att fokusera på bildstöd. De såg även stora möjligheter till utveckling av elevers 

läsförståelse genom diskussioner om olika narrativ. Författarna hävdar att 

användningen av bilder i läsundervisningen inte bara stödjer utvecklingen av 

läsförståelsen utan stödjer också eleverna att upptäcka likheter och skillnader i olika 

texttyper.  

Sammanfattningsvis beskriver dessa författare bilders stödjande struktur (Wood et al., 

1976). De skriver också om vikten av att lärare motiverar och skapar en trygg 

studiemiljö för att eleverna skall kunna utveckla sin läsförståelse. Dessa områden har 

påverkat planeringen av den här studiens aktion. Detta eftersom Skolverket (2011) 

skriver att all undervisningen i skolan skall vara baserad på forskning och beprövad 

erfarenhet.     

3. Metod 
Bristande kunskaper inom läsförståelse hos svenska elever (Skolverket, 2012; 

Skolverket, 2013) och behovet från skolorna som studien genomförts på utformade 

metoden för denna studie. Med stöd i forskningen ifrån bakgrunden utformades 

aktionen. Inspirationen till att använda serier i aktionen är hämtad från Karlsson Häikiö 

(2011). Utifrån hennes avhandling konkritiserades hur serier kan användas. Detta 

resulterade i en aktion där elever skapade serier till högläst litteratur. Nedan 

presenteras planera, agera, dokumentera, analysverktyg, analysprocess och etiska 

ställningstaganden för denna studie. Dessa rubriker är utifrån aktionsforskningsspiralen 

då detta är studiens ansats (Björndahl, 2005). Aspekten reflektera är skriven under 

metoddiskussion. Dessa presenteras i syfte att beskriva genomförandet av studien och 

att ge studien validitet. Som tidigare nämnts är studiens ansats aktionsforskning. Därför 

följer en rubrik om vad det har inneburit för studien och varför den stämmer överens 

med den problemformulering som undersökts.  

Aktionsforskning 

Ansatsen för denna studie var aktionsforskning. Det innebär att studiens 

undersökningsproblematik grundas både i skolans och i akademins värld. Det skall 

dessutom finnas en systematik i hur studien går tillväga. Systematiken ämnar skapa 



7 
 

trovärdighet i hur empirin produceras. Forskningsfrågan för denna studie var: Vad 

framkommer i gruppredovisningar där elever använder egenskapade bilder som stöd 

för att redovisa litteratur? Genom dessa efterliggande referenser kommer 

aktionsforskning som ansats visas vara ett effektivt sätt att besvara studiens 

frågeställning. 

Empirin skall sedan ställas emot tidigare forskning för att i jämförelse skapa ny kunskap 

(Rönnerman, 2012).  Denna studie har därför en tydlig systematik uppdelat i olika faser. 

Dessa faser hämtar studien ifrån aktionsforskningsspiralen som innefattar planera, 

agera, dokumentera, analysera och reflektera (Björndahl, 2005). Utifrån dessa faser 

presenteras genomförandet för denna studie. En fördel med användningen av 

aktionsforskning uttrycker Hansson (2003) som att den förenar praktik och vetenskap. 

Aktionsforskning var väl lämpad för att besvara denna studies syfte och frågeställning, 

eftersom problemformuleringen både var skapad utifrån forskning och ett 

utvecklingsområde som de skolor har, som studien är utförd på. Det stämmer väl 

överens med aktionsforskningens deltagarperspektiv. Ett annat argument för att 

använda aktionsforskningen som ansats var att det lät oss använda personal och elever 

på skolan för att utveckla upplägget för studien genom deltagarperspektivet 

(Denscombe, 1998). Det ledde till att studien gjorde viktiga anpassningar för elevernas 

genomförande.   

Denscombe (1998) hävdar att aktionsforskning är en cyklisk process som kan startas 

där en tidigare aktionsforskning avslutas. Detta stämmer också väl in på denna studie då 

aktionen som utförts kan förfinas och förbättras, och då skapa ett ännu mer täckande 

stöd för elevers läsförståelse. Det sista argumentet för att genomföra studien enligt 

aktionsforskningen är att den utförs ofta av lärare. Detta ger oss, författarna till denna 

studie möjlighet att utvecklas i vår profession. Eftersom frågeställningen är formulerad 

utifrån en problemformulering som grundar sig i både två skolors utvecklingsbehov och 

tidigare forskning, är aktionsforskning en ansats som kan besvara frågeställningen.    

Förutsättningar 

Studiegruppen bestod av 30 elever från två innerstadsskolor. Skolorna är en f-5 skola 

och en 4-9 skola, studien utfördes i en åk 4 och en åk 5. Valet av dessa skolor var ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011), eftersom att skolorna valts för att inkludera 

åldersklasserna 4-6. Utöver det har författarna till denna studie en relation till skolan 

och dess elever. I aktionsforskning är det en fördel då eleverna känner en trygghet i sitt 

medverkande (Björndal, 2005). Genom denna relation kunde studien smidigast 

genomföras på dessa skolor, eftersom relationer och trygghet redan fanns mellan 

forskare, skola och elever.  

Planera 

I planeringsfasen av studien fördes öppna diskussioner med elever och lärare på 

skolorna. Detta genomfördes i enlighet med Rönnermans (2012) beskrivning av att 

planeringen för en aktionsforskning bör ske i samråd med studiegrupp och aktörer. 
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Elever och lärare skall alltså kunna påverka genomförandet för studien. Elever och 

lärare lyfte exempel på hur de tyckte studien kunde förbättras. Detta resulterade i en 

stödjande struktur (Wood et al., 1976). Eleverna ville att ett strukturpapper för hur de 

kunde tänka fanns tillgängligt för dem. Denna stödjande struktur finns under bilaga 1. 

Klasserna hade dessutom viss förkunskap av arbete med skapande till litteratur. Detta 

utefter ”en läsande klass” delmoment som kallas konstnären. Konstnären skapar bilder 

till texten i syfte att fånga känslor och händelser (Gonzalez et al, 2014). Därför användes 

konstnären för att förklara genomförandet av denna studie. Diskussionerna resulterade 

också i att lärare och elever var väl införstådda med studiens upplägg.  

Utefter diskussionerna planerades aktionen att behandla boken Narnia – Min morbror 

trollkaren (Lewis, 2000). Detta för att boken har en djupare detaljbeskrivning och fler 

möjligheter till reflektion än den litteratur eleverna normalt möter. Detta i syfte att få 

djup i de videoinspelade gruppredovisningar som utgör denna studies empiri. För att få 

en mer valid analysprocess genomfördes högläsningstillfällen tre gånger med tre 

separata redovisningstillfällen, då mängden empiri ger ett mer trovärdigt resultat 

(Bryman, 2011). Utöver videoinspelningarna beslöts att eleverna skapade serier och en 

exit-ticket per högläsningstillfälle skulle också samlas in. Det fanns en medveten paus 

mellan högläsningstillfällena och gruppredovisningarna då risk fanns för att eleverna 

enbart skulle återberätta det de precis hört, istället för att använda sitt egenskapade 

bildstöd. Detta för att eleverna skall använda serierna så som Franker (2011) beskriver, 

att bilder innehåller information kopplade till ett sammanhang. Den mer specifika 

informationen om hur varje del som planerats utförts följer här under. Anledningen till 

att studien benämner dessa tre moment som en aktion är att det är förändringen i 

undervisningen som är aktionen, det vill säga elevskapandet av serier till högläst 

litteratur. Gruppredovisningen och exit-ticketen var till för att ge svar på om det är en 

fungerande metod för skolorna att använda. En pedagogisk planering skapades för att 

visa för studiegrupp och aktörer innehållet som skulle behandlas (planeringen finns i 

bilaga 2). 

Agera 

Fasen efter planera var agera. Det innebar att det som planerades skulle bli till en aktion. 

Aktionen som utförts var skapad för att svara på syftet och forskningsfrågan till denna 

studie samt att stödja skolan i sin utveckling av läsförståelseundervisningen.  

Aktionen genomfördes på följande sätt. Boken Narnia – Min morbror trollkaren (Lewis, 

2000) lästes högt för eleverna som undertiden fick skapa serier. Eleverna skapade i olika 

många rutor beroende på vad de hann med under lektionen. Dessa serier användes 

sedan som underlag till en gruppredovisning, där eleverna fick berätta om vad de hade 

skapat utifrån det lästa avsnittet i boken. Efter att gruppredovisningen genomförts 

ombads eleverna skriva en exit-ticket om vad det tog med sig från lektionens innehåll. 

Detta upplägg upprepades vid tre tillfällen för att vara säkra på att få tillräckligt med 

empiri. Att arbeta med elever som studiegrupp betyder att sjukdom och dagsform är 
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något som tillhör vardagen. Genom att upprepa gruppredovisningarna tre gånger fick 

alla elever möjlighet att redovisa. 

Dokumentera 

För denna studie har videoinspelning valts för att dokumentera eleverna när de 

genomför gruppredovisningarna. Eleverna uppmuntras att enbart beskriva vad de har 

skapat. Björndal (2005) hävdar att fördelarna med att spela in video gentemot att spela 

in ljud är stora. Detta för att författaren anser att viktiga analystillfällen kan gå förlorade 

när forskaren inte ser studiegruppen. I denna studie var det viktigt att kunna se 

elevernas kroppsspråk då de ibland kan ha svårigheter att uttrycka sig muntligt. Utöver 

videoinspelning har elevernas serier och exit-tickets samlats in.  

Serierna har används i analysen av videon för att förtydliga elevernas redovisning. Exit-

tickets har använts för att utvärdera elevernas tankar om aktionen. 

Gruppredovisningarna har syftat till att ha så lite utomstående påverkan som möjligt. 

Därför har tillfällena inte innehållit hjälpandefrågor eller stödstruktur ifrån lärare och 

forskare utöver den stödjande strukturen.    

Etik och trovärdighet 

Under denna rubrik beskrivs de etiska ställningstaganden som gjorts i studien och 

trovärdighet. Detta för att belysa vilka etiska val som gjorts och för att berätta om den 

implikationsbarhet och trovärdighet som aktionsforskning anses ha.  

Studiens etiska ställningstaganden är de som Vetenskapsrådet (2002) anser att alla 

studier bör ta hänsyn till. Det finns fyra underkriterier för att uppfylla 

identitetsskyddskravet. Denna studie tar hänsyn till alla utav dessa kriterier. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs av den sekretess som gäller i dagens skola, dock har 

ytterligare försiktighetsåtgärder tagits genom information till de som har medverkat i 

studien. Även de som haft en mindre aktörsroll har informerats om vikten av att en 

studie uppfyller konfidentialitetskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall alla 

försiktighetsåtgärder vidtas för att en person som medverkar i studien inte skall kunna 

identifieras. Det är svårt att utlova full anonymitet, dock var det ett strävansmål i denna 

studie. För att uppfylla integritetsskydd har alla elevers namn bytts mot fiktiva.  

Nästa kriterium för att uppnå identitetsskyddskravet är informationskravet. Det innebär 

att de som medverkar i studien har rätt till att få reda på vilket syfte studien har, vad den 

skall användas till samt att medverkandet är frivilligt och personerna som medverkar 

får avbryta när som helst. Detta har denna studie uppfyllt genom att skicka ut en 

informationsblankett till vårdnadshavare med information om vad studien behandlar 

och hur empirin dokumenteras. Vårdnadshavaren får godkänna sitt barns medverkande 

genom en svarstalong som medföljer informationsbladet. Till lärare och elever som 

medverkat har informationen getts muntligt. Detta gör att studien uppfyller 

samtyckeskravet. Det sista kriteriet för att uppnå identitetsskyddskravet är 

nyttjandekravet. Studien uppnår nyttjandekravet genom att det som dokumenterats 

förvarades säkert och raderades efter att transkriptionen och analysen var klar. Detta 
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för att inte dokumentationen skall användas i något annat syfte än till denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Aktionsforskning är praktikbundet (Rönnerman, 2004). Detta betyder att ingen direkt 

implikation kan ske till andra praktiker än den som studien är utförd i. För att kunna 

förstärka trovärdigheten till att överföra resultatet av denna studie till en annan skola 

skriver Folkesson (2012) att fem kriterier skall efterföljas. Första kriteriet beskriver att 

forskningsfråga, dokumentationssätt och analysverktyg skall vara väl förankrade i 

varandra. Den forskningsfråga som studien behandlade går inte att besvara utan att 

påverka skolorna med en aktion. Att dokumentera aktionen genom videoinspelning ger 

resultatet störst möjlighet till trovärdighet eftersom analystillfällen där forskare inte ser 

studiegruppen kan påverka resultatet negativt. En djupare förklaring till varför ges 

under rubriken dokumentation.  

Det andra kriteriet är att dokumentationsmetod och analysverktyg måste användas 

korrekt. Tredje kriteriet skriver Folkesson (2012) är att studien måste ställas emot 

tidigare forskning, vilket innebär att studien måste grundas ur och bidra till ett 

forskningsområde. Det fjärde kriteriet som Folkesson (2012) benämner är att 

forskningen skall presenteras så att en vid mottagargrupp kan förstå dess innehåll. Det 

sista femte kriteriet är ett samlings kriterium för att binda de fyra tidigare samman, 

vilket har till syfte att de tidigare nämnda kriterierna skall efterföljas. Folkesson (2012)  

menar att det finns mycket gemensamt mellan aktionsforsknings och den kvalitativa 

forskningstraditionens sanningsenlighet. Enligt författaren uppnår en aktionsforskning 

samma sanningshalt som någon utav de mer traditionella kvalitativa ansatserna. 

Analysverktyg 

Studiens analys följer det som Bryman (2011) skriver om som ett induktivt 

angreppssätt. Det innebär att man börjar i sin empiri för att sedan applicera tidigare 

forskning. Denna forskning blir till en lins som forskare använder för att reflektera över 

sitt resultat med. Därför kommer studien att använda tidigare forskning som är 

beskriven i inledning och under rubriken tidigare forskning för att reflektera över 

resultatet i denna studie. Detta kommer ske i beskrivande exempel under analysprocess 

och sedan under resultatdiskussion.     

Analysprocess 

Under denna rubrik redovisas tillvägagångssättet för analysen som resulterade i 

studiens kategorier. Grunden för studiens analys är att den utgår ifrån den empiri som 

har samlats in. Det första steget i analysprocessen var att videoinspelningarna 

transkriberades. Nästkommande steg var att läsa och reflektera kring transkriptionerna 

tillsammans med serierna som eleverna skapat. Citat i transkriptionerna har jämförts 

och färgkodats för att tydligt kunna analysera deras relevans för studien. Citat som har 

liknande mönster färgades med samma färg. Detta har lett till att kategorier har 

producerats för att besvara frågeställningen som är: Vad framkommer i 
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gruppredovisningar där elever använder egenskapade bilder som stöd för att redovisa 

litteratur?  

Dessa kategorier är: 

 Ser sig själv i litteraturen 

 Ser samband till tidigare läst litteratur 

 Ser händelser på raderna 

 Ser mellan och bortom raderna 

Kategorin ”ser sig själv i litteraturen” framkom i transkriptionerna genom att flera 

elever vid upprepade tillfällen beskriver erfarenheter från sitt eget liv. Dessa har 

eleverna kommit att tänka på eftersom de anser att litteraturen speglar dessa 

situationer. Detta har varit ett frekvent återkommande mönster i transkriptionerna och i 

de elevskapade serierna. Mönstret är också av vikt då eleverna jämför sig själva med 

litteraturens händelser och karaktärer. Pinhasi-Vittorio och Vernola (2013) hävdar att 

detta är ett steg till att utveckla källkritik. Därför skapades kategorin ”ser sig själv i 

litteraturen” för att beskriva mönstret. 

Den andra kategorin är ”ser samband till tidigare läst litteratur”. Transkriptionerna som 

bygger upp denna kategori är inte lika frekvent återkommande. Dock är dessa citat 

intressanta då det tyder på en progression av elevernas läsförståelse. Detta eftersom 

Luke och Freebody (1999) hävdar att det är av vikt att elever kan läsa texter och jämföra 

med texter de tidigare har läst. Detta hävdar författarna är ett viktigt område att belysa i 

läsförståelseundervisning. Därav skapades kategorin ”ser samband till tidigare läst 

litteratur”. Den tredje kategorin ”ser händelser på raderna” framkom likt de två tidigare 

kategorierna ur transkriptionerna. Likt ”ser sig själv i litteraturen är detta ett frekvent 

återkommande mönster. Den är också av vikt då den beskriver elevernas förståelse för 

bokens handling. Kategorin ”ser händelser på raderna” skapades därför för att beskriva 

mönstret. 

Den fjärde och sista kategorin är ”ser mellan och bortom raderna”. Denna kategori är 

också hämtad ur ett mönster från transkriptionerna. Detta mönster är det minst 

frekvent återkommande. Dock tyder den på en högre nivå av läsförståelse (Skolverket, 

2011) därav den lägre frekvensen av citat som innefattas av denna kategori. Kategorin 

är dock av relevans för studien då den explicit beskriver en djupare kunskap som 

eleverna uttrycker genom studiens aktion. Därför har kategorin ”ser mellan och bortom 

raderna” skapats för att beskriva detta. För att exemplifiera citaten som bygger upp 

kategorierna har följande tabell skapats (tabell 1). 

 

Tabell 1. I tabellen ges exempel på hur citat från gruppredovisningar relaterar till de fyra 

kategorierna. 

Ser sig själv i litteraturen Felicia – ee jag ritade en bild eller jag, i själva boken 
handlar om att Polly blev förvånad när kille kom 
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och då tänkte jag på när jag var liten och satt upp 
på mitt rum och plötsligt kom min kompis in 
genom dörren och jag viste inte om det då hade 
mina föräldrar bara släppt in henne jag visste 
liksom inte det och då blev jag också förvånad. 

Ser samband till tidigare läst litteratur 
 

Koffe – okej trollkarlar då tänkte jag då tänkte jag 
på Bilbo så klart. 

Ser händelser på raderna 
 

Velmira - Och en krona eller mantel och så var det 
massa glada människor också så som var snälla och 
så men sen när dem fortsatte så kom dom till, vad 
ska jag säga ovänliga eller hur? 

Ser mellan och bortom raderna 
 

Bell- först alltså jag skrev bara, jag brukar alltid typ 
,när vi pratar om någonting brukar vi alltid byta 
tales ämne. Digory byter ofta talesämne i boken. 

  

4. Resultat 
I resultatet beskrivs kategorier för att belysa de citat från eleverna som bygger upp 

studiens resultat. Citat ur transkriptionerna kommer först att presenteras och sedan en 

förklaring till hur citatet passar in under inbördes kategori. Sist under varje kategori 

kommer en kort sammanfattning i syfte att belysa dess relevans för studien, 

forskningsfrågan och läsundervisningen.    

Ser sig själv i litteraturen 

Citaten och förklaringarna som skrivs under denna kategori syftar till att beskriva 

kategorins relevans för studien. 

Koffe – det här är jag, jag tänkte på båtar när de sa båtar dom tog jag med för när jag 

åkte båt i Göteborg. Där här när de sa klättra tänkte jag när jag klättra på elementet 

och tog sönder det. Här när de sa mörkt tänkte jag när vi lekte en lek hemma när det 

var mörkt så skrämde vi varandra. Där här är också när det var mörkt så lekte vi 

med ficklampa. Och det här är när vi gick i etta när Lena så och här är Lena så släckte 

vi ljusen och det här är när vi hade matkrig när vi var små. 

I citatet berättar Koffe hur boken har fått honom att reflektera över sina tidigare 

erfarenheter. Litteraturen beskrev en båtfärd som en av karaktärerna gör. Detta fick 

Koffe att tänka tillbaka på när han själv befann sig på en båt i Göteborg. Han berättar 

vidare om en upplevelse när han hemma leker i mörkret, samt andra tidigare 

upplevelser. Koffe ser här ett samband mellan sina erfarenheter och vad författaren till 

Narnia (Lewis, 2000) beskriver att karaktärerna i boken upplever. Koffe visar igenom 

dessa exempel hur han ser på sig själv i förhållande till litteraturen. Han beskriver 

erfarenheter som boken och han delar.  

Bell – ee jag har skrivit att jag testade en sån här gammal bläckpenna och jag fick det 

ifrån att i boken så att så skrev dom med den bläckpenna så då så kom jag på det och 

sen så skulle en gammal det var nån som skulle ge ett smycke till en flicka och då 

kom jag på att min farmor brukar ge smycken till mig. Och sen så sa dom något om 

Egypten och då kom jag att tänka på min resa till Egypten. 
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Bells utdrag skiljer sig från det övriga transkripten. Istället för att bara rita en gammal 

bläckpenna när hon hörde ”när din farfar var liten”, så berättade hon att hon även har 

använt en sådan penna. Bell ser ett samband mellan Polly (en karaktär ur Narnia), som 

fick smycken och sig själv, eftersom hon också får smycken av sin farmor. Den sista 

meningen i citatet behandlar miljöbeskrivning. Bell kan här placera sig i en miljö som 

boken beskriver. Det ger henne en tydlig bild av miljön runt händelseförloppet. Bell kan 

genom likheter i sina erfarenheter och bokens händelser se sig själv i litteraturen. Detta 

ger henne en större förståelse för bokens innehåll. 

Gresa – och sen så när Polly gav eller när den där gubben gav Polly en present och så 

försvann hon liksom så tänkte jag om min morbror brukar ge mig smycken tänk om 

jag försvinner så bah hej då farmor och sen en gammal ask asså en sån här (visar 

med händerna) en brun gammal ask. Med sånna här klämmor (visar med händerna) 

guldklämmor som en magnet som man öppnar. 

I Gresas citat beskriver hon hur Polly försvinner när hon får en ring av morbror Andrew 

(karaktärer ur Narnia). Hon placerar sig sedan i Pollys situation och beskriver hur hon 

skulle känna om hon bara försvann. Hon känner med karaktären genom att hon tänker 

sig in i hennes situation. Gresa förklarar sedan hur hon har tolkat utseendet av en ask 

som beskrivs i boken. Hon använder sig av handrörelser och bilden hon har ritat i sin 

serie för att göra sig förstådd. I boken beskrivs inte mycket av askens utseende utan är 

mer fokuserad på innehållet. Gresa har därför fantiserat kring askens utseende och 

beskriver asken som brun, gammal, med klämmor av guld och en magnet som 

låsmekanism. Hon har levt sig in i litteraturen på ett sätt som gör att hon kan se asken 

framför sig. Detta hjälper Gresa att förstå litteraturens innehåll. 

Felicia – ee jag ritade en bild eller jag, i själva boken handlar om att Polly blev 

förvånad när kille kom och då tänkte jag på när jag var liten och satt upp på mitt rum 

och plötsligt kom min kompis in genom dörren och jag viste inte om det då hade 

mina föräldrar bara släppt in henne jag visste liksom inte det och då blev jag också 

förvånad och sen var det att de gick in i ett mörkt rum bakom en dörr då tänkte jag 

att i mitt gamla hus fanns det också en sådan där mörk dörr bakom liksom allting om 

man säger så och sen så var det när de gick på bjälken genom det här mörka 

spökhuset och då tänkte jag att på mitt sommarställe där finns också bjälkar i taket 

och då tänkte jag att de liksom gick på dom det kopplade jag då.  

Felicia beskriver hur hon ser ett samband mellan Pollys situation där hon blev 
överraskad av Digory (karaktärer ur Narnia). Hon beskriver en liknande erfarenhet när 
en av hennes kompisar utan förvarning kom in i hennes rum. I citatet föreställer sig 
Felicia händelsen i boken av att bli överraskad genom en liknande erfarenhet. Felicias 
förståelse av händelsen är byggd i att hon själv upplevt situationen. I nästa del av citatet 
fortsätter hon att använda samma angreppssätt för att förstå händelseförloppet. Hon 
beskriver vad som kopplar hennes erfarenhet till boken. På detta sätt kan hon beskriva 
hur hon ser sig själv i litteraturen. Händelsen som Felicia berättar om är när Polly och 
Digory befinner sig i ett mörkt rum. Hon kan föreställa sig händelsen genom att tänka på 
ett tillfälle när hon själv var i ett mörkt rum. Hon kan genom att placera sig i den 
situationen uppleva det som Digory och Polly upplever. Detta ger Felicia en förståelse 
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för vad som händer i boken. I den sista delen av citatet återberättar Felicia när Polly och 
Digory går över vinden på bjälkar. Hon förklarar sedan ett samband mellan denna 
händelse i boken och en situation där hon befinner sig på familjens sommarställe. Hon 
berättar om sina fantasier av att Polly och Digory går på de bjälkarna på familjens 
sommarställe. Hon kan genom denna fantasi placera in Polly och Digory i sin verklighet.  

Kim- först säger dom att boken är i London och jag har ju varit i London sen så 

pratade dom om sockerdricka och jag har ju smakat sockerdricka och att dom ja att 

klockan tickade, att man hörde när klockan tickade. Då tänkte jag på min klocka som 

jag hör ticka på natten.  

Citatet börjar med att Kim beskriver en del i bokens miljöbeskrivning som handlar om 

London. Hon berättar att författaren säger London i boken och att hon själv har varit 

där. Genom att placera sig i sin erfarenhet av miljön kan Kim se hur bokens 

miljöbeskrivning ser ut. Vidare kan Kim tänka tillbaka på sin semester och placera sig i 

Pollys värld. Kim fortsätter sedan att berätta om sin erfarenhet av att dricka 

sockerdricka. Hon har dragit ett samband mellan de tomma sockerdricksflaskorna och 

hennes upplevelse av att dricka sockerdricka. Hon vet hur sockerdricka smakar och på 

så vis har hon placerat sig själv i händelsen där sockerdricka belyses. Kim fortsätter 

sedan med att berätta om det samband som hon ser mellan hennes klocka som tickar 

högt på nätterna och den tickande klockan i boken. När hon tänker på sin egen klocka 

kan hon fantisera om hur klockan i boken låter. Därmed kan hon använda sin klockas 

ljud som alternativ lins för att förstå hur klockan i boken låter.    

Mimmi -och sen ritade jag två ringar, när jag var liten hade jag också ringar som jag 

trodde var magiska, jag lekte att dom var magiska.  

Här berättar Mimmi om det två ringarna som karaktärerna i Narnia använder för att 

resa mellan världarna. När hon var liten brukade hon leka med ringar som hon låtsades 

hade magiska krafter. Leken från när Mimmi var liten ger henne en bild av hur magiska 

ringar kan se ut. Hon vet hur hon använde ringarna i leken och på så vis tänka sig in i 

användningen av de magiska ringarna. 

Carro- asså när dom sa i boken liksom att inte trodde på magi asså tills nu och att då 

tänkte jag på när jag var liten och trodde att magi fanns och jag hade massa trollspön 

hemma och då trodde jag att jag kunde trolla när jag använde dom och sen skog  eh 

jag. Det var en tät skog och jag gillar inte täta skogar jag gillar inte mörker heller såå. 

Och när dom kom upp på den där dammen och jag har varit vid en damm och det är 

jättefint vid dammar eller vad man nu ska säga. 

Citatet från Carro börjar med att hon berättar att Polly och Digory inte tror på magi 

innan de tvingas resa till Narnia. Carro ser sin egen åsikt om magi ifrån en motsatt resa. 

När hon var liten trodde hon på magi och nu gör hon det inte. Hon ser inte en likhet med 

sig själv utan en motsatts. Detta gör att hon kan både förstå sig på när karaktärerna i 

boken tror och inte tror på magi. Hon kan också förstå övergången mellan att tro och 

inte tro. 
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Patricia- och så här atte Digory viste inte var de var eller vad som kunde hända dom 

eller nånting liksom det var samma för en gång när vi var på semester så var min 

syster, det var typ tre mil lång strand och hon försvann där, fullt med folk vi visste 

vad som hade hänt henne eller vad som skulle kunna hända eller sånt. Det var en 

väldigt lång strand. Och när dom sa tät skog så finns det en speciell plats jag har i 

skogen där jag bor där jag kan va för mig själv där det knappt lyser in nåt, tycker det 

är rätt mysigt att sitta där.   

I detta citat byter Patricia ut Polly emot sin syster för att förstå den känslomässiga 

saknaden av att någon är försvunnen. Genom att använda känslorna av att inte veta var 

hennes syster befann sig kan Patricia placera sig själv i Digorys situation. Hon kan därför 

känna ett starkt samband mellan sig själv och karaktären i boken. Vidare berättar 

Patricia om sambandet hon ser mellan skogen i Narnia och den skog som är hennes 

speciella plats. Hon beskriver skogen som tät, tyst och mysig. Genom boken placerar sig 

Patricia på sin speciella plats i skogen. Hennes bild av skogsmiljön i boken blir den 

samma som i hennes skog.  

Bea- Sen sa dom att att dom fick ringar men asså jag har ringar hemma dom sa att 

dom typ tappade bort sig och sen har jag skrivit att jag har tappat bort mig i en affär 

och det var ganska pinsamt för jag skrek efter mamma. 

I Beas citat berättar hon om när Polly tar i ringen och försvinner. Hon jämför sedan 

Pollys händelse med när hon försvann i en affär. Bea kan genom sin erfarenhet om hur 

hon försvann sätta sig i Pollys situation. Hon fantiserar om att Polly känner den rädsla 

som hon gjorde. Fantasin hjälper Bea att känna med och placera sig i bokens karaktärer 

och handling. Sammanfattningsvis visar denna kategori på ett fenomen. Eleverna visar 

att de igenom aktionen kan placera sig själva i litteraturen. De kan beskriva karaktärer 

och händelser i boken mer ingående för att de fantiserar om hur de skulle kunnat vara. 

Genom att med stöd av serierna jämföra sig själva med litteraturen kan de få en större 

förståelse för hur miljöer och karaktärer ser ut och skulle betett sig, som om de funnits i 

deras vardag. 

 Ser samband till tidigare läst litteratur 

Denna kategori byggs upp av citat från de elever som ser samband till tidigare läst 

litteratur.  

Koffe – okej trollkarlar då tänkte jag då tänkte jag på Bilbo så klart 

I det här citatet berättar Koffe om det samband han ser mellan Narnia – min morbror 

trollkarlen och Bilbo – en hobbits äventyr, eftersom båda böckerna innehåller 

trollkarlar. Genom att Koffe har läst Bilbo har han förkunskap om vad en trollkarl är. 

Koffe kan nu applicera sina tidigare kunskaper om trollkarlar på det han läser i Narnia. 

Vidare kommer han att lägga till sina nya kunskaper till det gamla och använda dessa 

när han läser nästkommande bok som innehåller trollkarlar.  

Gresa – ska jag göra asså hon sa så här att det fanns pirater och då tänkte jag på 

Peter Pan och på kapten krok han som stjäl massa skatter. 
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Gresa berättar om det samband hon ser mellan Narnia och Peter Pan. Hon berättar hur 

hon tänker med att det finns pirater i boken. Gresas association till pirater och skatter 

ifrån Peter Pan påverkar hennes syn när hon läser Narnia. Pirater för henne betyder 

också att det finns skatter. Piraterna i Peter Pan ger henne också en förkunskap om hur 

pirater är och beter sig. Hon kan applicera de pirater som finns i Peter Pan med de som 

nämns i Narnia. Därmed kan hon få en öka förståelse för bokens innehåll och karaktärer. 

Felicia- när jag var liten fick jag en tidning av min farmor och då var det prinsessor i 

den och en ond man som var i den då tänkte jag att den onde morbrorn såg ut som 

han. 

I detta citat beskriver Felicia hur hon tänker sig att morbror Andrew ser ut. Detta gör 

hon genom att använda sig av en tidigare karaktär från en tidning som hennes farmor 

har gett henne. Felicia använder bilden av den onda mannen i tidningen för att föreställa 

sig morbror Andrew. Det Felicia tycker förenar karaktärerna från Narnia och tidningen 

är att båda är onda. Felicia får en öka förståelse för hur morbror Andrew ser ut genom 

att applicera en annan karaktär som hon har läst om tidigare. 

Bell – Jag tänkte att han såg ut som en Butler.  

Gresa - jag tänkte att han såg ut som en jag vet inte, en Igor ee jag vet inte längre. Du 

vet han i den där i Dracula den där konstiga uhh. 

På liknande sätt som Felicia använder sig Bell och Gresa av andra karaktärer för att få en 

bild av morbror Andrew. Bell har föreställt sig en butler för att kunna se morbror 

Andrew framför sig. Gresa har använt sig av en karaktär ifrån Dracula. Dessa bilder och 

associationer ger eleverna en bild av karaktärerna i boken. De får genom detta tankesätt 

en förståelse för onda karaktärer och vad de kan förvänta sig att dessa gör. De kan leva 

sig in i och fantisera runt karaktärerna, vilket kan ge dem en förståelse för ords 

innebörd. De exempel som eleverna bär med sig på onda karaktärer applicerar de på 

nästa bok de läser.  

Carro – den där tunneln som dom hade i boken aa så har dom ju många skatter där, 

på Skattkammarön så var det en hel ö med sjukt många skatter så ja det påminner 

mig om Skattkammarön och så sa han att farbrorns gudmor hade feblod och då 

tänkte jag på Askungen som har en fe som är gudmor och det var allt.   

I detta citat jämför Carro Pollys piratgrotta på vinden med boken Skattkammarön. 

Hon jämför de två miljöbeskrivningarna som hon anser påminner om varandra. 

Därför kan Carro använda Skattkammarön som en lins att se miljöbeskrivningen 

av Pollys piratgrotta på vinden igenom. Skattkammaröns beskrivning skapar en 

bild för Carro och där igenom blir hennes inre bild av bokens handling tydligare. I 

den andra delen av citatet från Carro försöker hon använda sina tidigare 

kunskaper om feer för att förstå morbror Andrews gudmor. Boken berättar att 

gudmodern har feblod och då förs Carros tankar till fen i Askungen. Fen i Askungen 

ger Carro en större förståelse till vad en fe är kapabel till. Dessa kunskaper kan 
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Carro applicera ifrån Askungen till Narnia. Detta ger henne en större förståelse för 

Narnias karaktärer och innehåll. 

Bell – Och sen så jag har läst en bok som jag känner igen det här i asså i den här 

andra världen som dom kom in i så då så tänkte jag på Skattkammarön för det 

påminde mig om det.  

Även i Bells citat beskriver hon hur Skattkammarön och Narnia liknar varandra. Det är i 

miljöbeskrivningen av de båda böckerna som Bell ser likheter. Både Bells och Carros 

citat beskriver hur de använder tidigare läst litteratur för att förstå händelserna och 

karaktärerna i Narnia. Sammanfattningsvis beskriver dessa citat ett mönster som tyder 

på att elever genom att skapa serier till högläst litteratur kan använda tidigare läst 

litteratur för att stödja sin förståelse.     

Ser händelser på raderna 

Under denna rubrik presenteras de delar av transkriptionerna som behandlar händelser 

på raden. Med händelse på raden menas förståelsen för händelseförlopp, ord, objekt och 

karaktärer direkt utskrivna på raden (Gonzalez et al, 2014). 

Valter – jag ritade den världen de var i och dom va i barnen när de hade 

kostymkläderna och annat sen när killen klättar över och sen när de sa hej och när 

killen gick hemma och hörde skrik och när han gick under vinden på huset där de 

bodde, sen skrev jag namnen de hette Polly och Digory och ett spöke för de sa 

spöken. Sen ritade jag glasflaskorna dom som stod där nere som var slut på 

sockerdricka. Sen så ritade jag ringarna och sen så ritade jag brasan sen när dom 

blev lite rädda när han kom sen ritade jag när han låste dörren och sen ritade jag när 

han gedde ring till Polly sen ritade jag när dom två var kvar efter Polly hade 

försvunnit och sen ritade jag de stockarna de gick på innan.  

Valter använder sina serier till att stödja honom i hans återberättande. Han kan med 

hjälp av sina serier återberätta vad han anser som viktigt ur det han har hört, vilket visar 

en förståelse för händelser på raden. Valter beskriver klädesplaggen använda av 

karaktärerna i boken. I boken beskrivs en äldre typ av mode då kragen på skjortorna 

skulle vara styva. Valter visar i sina serier och i sitt tal förståelse för denna typ av plagg. 

Genom att han beskriver plagget som kostymkläder. Valter beskriver sedan händelsen i 

boken när Polly och Digory först möts. Valters bild av situationen stödjer honom i hans 

återberättande av bokens händelse. Han kan genom sin bild enkelt beskriva hur Polly 

och Digory hälsar på varandra. Citatet fortsätter med att Valter beskriver händelser och 

objekt ifrån boken. Han berättar vad han har ritat och kan på så vis förklara de delar han 

tagit till sig. Hans serie blir till en typ av tankekarta där händelseförloppet representeras 

av serierutorna. Valter kan genom sin serie förklara sin förståelse av bokens handling. 

Skrollan – först så sa dom något om att han inte vågar öppna skrin eller va de va. Sen 

något om en trollkarl och sen sa dom något om den andra världen hur den portalen 

och sen pratade dom om ringarna och att man var tvungen att ta med sig två gröna 

för att och en gul då och dom diskuterade och så skulle dom hoppa i där va världen 

och ringarna de skulle ta på sig. Och där hoppar dom och där hann jag inte mer.     
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Likt Valters citat beskriver Skrollan händelser och objekt ifrån boken. Hon har även med 

karaktärer i sitt återberättande av händelser på raden. Skrollan använder sig av ett 

liknande tillvägagångsätt som Valter när hon skapar sin serie. Hennes återberättande 

har en tydligare röd tråd och ett större djup av detaljer i sina beskrivningar. Skrollan 

berättar i vilken ordning händelserna fortlöper. Hennes serie gör det lätt för henne att 

ha en röd tråd i sitt återberättande. Ett exempel på en högre detaljrikedom är i Skrollans 

förklaringar av ringarna. Hon kan genom sin serie berätta för de andra vilka färger samt 

hur många de var till antal. 

Max – okej jag tänkte att han hade pratat förra gången om att han hade en ask också 

pratade han om och så tänkte jag att han hade forskat om vad det var för slags ask. 

Men jag tänkte att asken inte var kinesisk den var inte indisk nått sånt och att den 

var från en ö som heter Atlanta 

Skrollan - Atlantis. 

Max – sen efter ett tag så öppnade han asken men då var det bara stoft eller nått han 

viste inte att varje stoft kom från en annan värld. Och sen så visade jag hur han stod 

och tänkte när dom berättade om ett dött marsvin han stod där och han testade nått 

marsvin sen så när han pratade med den där killen (Digory) blev han arg hela tiden. 

Så jag ritade den här sen så kom dom tillsammans fram till att han där Digory skulle 

ta en ring och åka till den andra världen och så sa han att man kan bara hålla den 

med en gummihandske annars åker han tillbaks till den här världen.  

I Max citat berättar han nästan allt som blev uppläst vid denna omgång. Genom hans 

serier kunde han berätta med inlevelse samt hålla en tydlig röd tråd. Max hade i sina 

serier hjälpmedel för att komma ihåg händelser utskrivna på raden. Hans 

återberättande sitter i de små detaljerna han ritat in i sina serier. Dock verkar det som 

han inte har hört om Atlantis innan, vilket Skrollan hjälpte honom med. Skrollan kan 

stödja Max eftersom hon kan förstå vad han har ritat. Max berättar även allt med sina 

egna ord, som om han har tagit till sig informationen och gjort den till sin egen. I likhet 

med Skrollan har Max en stor detaljrikedom i sitt återberättande. Han kom ihåg centrala 

detaljer som gummihandsken som Digory var tvungen att använda om han skulle ta i 

ringarna.  

Pernilla – ehm jag ritade när han (Morbrorn) berättade att hans hamstrar 

exploderade sen så ritade jag när han (Digory) berättade att han måste resa till den 

andra världen för att rädda henne och lite så så satte han på sig en av ringarana och 

la de andra ringarna i fickan och så berättade den gamle gubben att om han inte ville 

resa till den andra världen och rädda henne så kunde han gå hem så får du verkligen 

gå hem och strunta i henne, om du inte vill för du är feg sen ritade jag en bild när han 

tar upp en ring och försvann och så blev han (pekar på morbror Andrew) chockad.  

I Pernillas citat kan man utläsa att hon vet skillnaden på de olika karaktärerna, även om 

hon benämner morbror Andrew och Digory som ”han”, eftersom det går att se i hennes 

serier. Pernilla beskriver händelseförloppen i kronologisk ordning, vilket visar att hon 

förstår händelseförloppet. Hon kan beskriva karaktärerna på raden, det vill säga att 

morbror Andrew är gammal. När Pernilla inte vet vad hon ska säga kan hon referera till 
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sina ritade bilder med gester och förklarande ord. Hon kan även beskriva händelser och 

karaktärers agerande med egna ord. Ett exempel är när Digorys mod ifrågasätts av 

morbror Andrew och Pernilla beskriver detta som att Andrew kallar Digory för feg.  

Dora – jag vet inte hur det där börja den där farbrorn hade en ful min eller jag vet 

inte men han berättade att hans svärmor tror jag det var hade feblod. 

Skrollan – och då så? (Hjälper Dora vidare i serien med ord och pek). 

Dora – och då tror jag det var och em han berättade också om en ask som han inte 

vågade öppna först han eller han forskade om vart den kom ifrån och den var inte 

ifrån eee 

Skrollan – Egypten. 

Dora – Inte ifrån Egypten och nått annat ställe utan den var från Atlantis eller vad 

det heter och ee tillslut öppnade han asken och då var det bara spån i och då trodda 

han att om han förvandlade spånet på nått speciellt sätt då kunde man föras över 

eller något sånt till den andra världen.    

Dora använder sin serie som en tankekarta vilket gör att hon kan berätta i kronologisk 

ordning och ha en röd tråd. Hon ritade en ful min på Morbror Andrew för att beskriva att 

hon anser honom som elak. Det visar på en förståelse på raden då hon använder egna 

ord för att förklara att morbrorn inte är snäll. Ett exempel på att hennes serier har en 

tydlig röd tråd är när Dora fastnar och Skrollan kan hjälpa henne vidare, utan att lotsa 

henne igenom series innehåll. Genom hennes bilder kan Dora berätta vidare utan några 

problem. 

Dora - Och helt plötsligt kunde Digory läsa det och då stod det: slå på klockan och 

möt farorna, faran, eller slå inte på klockan och grubbla över eller vad som som hade 

hänt om du slog på klockan och ehm Polly ville resa hem till skogen men det vill inte 

Digory så Digory stoppade Polly att ta den gula ringen och sen slog Digory på 

klockan med guldhammaren som låg bredvid. Och då börja taket rasa och pelaren. 

I detta citat från Dora beskriver hon händelserna som leder fram till att Digory slår på en 

gyllene klocka. De serier som Dora har skapat stödjer hennes återberättande och hon 

använder egna ord för vad som står på pelaren intill klockan. Detta visar att Dora har en 

förståelse på raden då hon kan citera och beskriva innebörden av texten på pelaren. 

Doras serie ger henne stöd i att återberätta händelser i kronologisk ordning. Genom att 

skapa serier till högläst litteratur och sedan redovisa det skapade bilderna tvingas Dora 

att tänka på hur hon skall förklara bokens innehåll. Dora tvingas då att tänka sig in i 

innebörden av det hon hört och på så vis förstår hon bokens händelser och karaktärer. 

Sammanfattningsvis visar dessa citat att serierna stödjer eleverna i att förstå och 

redovisa händelser på raderna i boken. 

Ser mellan och bortom raderna 

Denna kategori var det minst frekvent återkommande mönstret i transkriptionerna. 

Dock är kategorin intressant eftersom den visar en progression hos eleverna i deras 

läsförståelse (Skolverket, 2011).  
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Bell- först alltså jag skrev bara, jag brukar alltid typ, när vi pratar om någonting 

brukar vi alltid byta tales ämne. Digory byter ofta tales ämne i boken. 

I Bells citat beskriver hon ett karaktärsdrag som hon upplever hos Digory. Det står inte 

utskrivet i boken att karaktären ofta byter samtalsämne. Detta är något som Bell har 

förstått mellan raderna. Genom att analysera boken utefter sig själv och sin serie har 

Bell upptäckt detta karaktärsdrag hos Digory. Vilket ger Bell en djupare förståelse för 

Digory som person. 

Gresa - ehm jag tänkte så här, han var ju orolig för att åka dit med ringarna och så, då 

tänkte jag på, att ringarna försvinner typ som i ett maskhål liksom man hoppar in 

och sen är man borta så de. Så tänkte jag så här Digory han vill ju rädda Polly så då 

tänkte jag att han kanske är lite kär i henne alltså för han vill ju rädda henne för att 

va med henne. Han skulle ju inte rädda henne om han inte tyckte om henne så han 

vill ju bara inte ha henne som vän eller sådär.     

I första delen av Gresas citat beskriver hon likheten mellan användningen av ringarna 

och ett maskhål som finns i rymden. Hon liknar maskhålens möjlighet att få personer att 

försvinna från tid och rum med ringarnas egenskaper. Gresa applicerar sin kunskap om 

maskhål på Narnias ringar för att kunna förstå fenomenet. Genom att para ihop dessa 

två abstrakta begrepp ser Gresa bortom raden. Hon använder maskhålen som kunskap i 

hur ringarna skulle kunna fungera. Det skulle kunna vara så att ringarna skapar ett 

maskhål för att föra karaktärerna fram och tillbaka från Narnia, enligt henne. Den andra 

delen av Gresas citat beskriver vad som kunnat vara en av anledningarna till att Digory 

reser till Narnia för att rädda Polly. Gresa ser Digorys hjältemod som något som måste 

ha andra anledningar än att enbart vara hjälpsam. Hennes beskrivning av kärleken 

mellan Polly och Digory ur denna situation är bortom raden då det är ett antagande gjort 

på reflektioner kring Digorys agerande.  

 Max - Polly ville först åka hem innan hon utforskade dom gjorde det och så såg dom 

alla husen, radhusen men väggarna var genomskinliga. 

Skrollan – så man kan se in. 

I Skrollans förklaring i Max redovisning förtydligar hon hur väggarna blir när de är 

genomskinliga. Detta tyder på att Skrollan har läst mellan raderna då hon kan föreställa 

sig hur hon ser in i husen som är genomskinliga. Skrollan förtydligar även betydelsen av 

att husen var genomskinliga för de övriga i gruppen. Sammanfattningsvis beskriver 

dessa citat att delar av studiegruppen med stöd av sina serier kan se mellan och bortom 

raderna.   

5. Diskussion 
Under diskussionen kommer två underrubriker att presenteras. Dessa är 

metoddiskussion och resultatdiskussion. Djupare beskrivning om rubrikerna finns 

under respektive underrubriker.  
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Metoddiskussion 

Det är under denna rubrik som aspekten reflektera ifrån aktionsforskningsspiralen 

presenteras. De delar som kommer reflekteras över är: planera-, agera-, dokumentera- 

och analysera-faserna i denna studie (Björndal, 2005). Därför kommer dessa att 

användas som underrubriker i detta kapitel, även aktionsforskning är en underrubrik 

som kommer diskuteras. Samtidigt har en avvägning gjorts i syfte att främst belysa de 

delar som anses ge studien trovärdighet och transparens. 

Aktionsforskning  

Under denna rubrik kommer aktionsforskning som var ansats i denna studie diskuteras. 

Detta i syfte att synligöra varför aktionsforskningen var passande för studien. Genom att 

lyfta upp kritiken riktad emot aktionsforskning och diskutera den valideras 

användningen av ansatsen i denna studie (Bryman, 2011). Detta kommer ske genom att 

beskriva den problematik som kan finnas i forskarrollen inom aktionsforskningen. 

Hansson (2003) skriver att aktionsforskningen inte håller tillräcklig distans till 

studiegruppen utan påverkar den genom sin närvaro. Detta betyder enligt författaren att 

forskaren har svårt att distansera sig ifrån studiegrupp och praktik. Genom sin närvaro 

kan forskaren påverka empirin till att bli till det resultat som forskaren vill ha. Detta kan 

enligt Hansson (2003) motverkas genom att forskaren är konsekvent med vilken roll 

denne för tillfället har. I denna studie finns det två roller, läraren och forskaren. Genom 

att använda oss av dessa roller kunde anpassningar göras för när elevkontakten var en 

del av aktionen och när den var en del i att skapa empiri till resultatet. De olika rollerna 

innebar att tydlighet gentemot eleverna var viktigt. Lärarrollen har inneburit att vara en 

del i att utveckla elevernas kunskaper. Forskarrollen har inneburit att hålla distans till 

den kunskap som eleverna skapar. Därför valde vi att dokumentera under ett specifikt 

tillfälle. Forskarrollen blev då också lättare för eleven att uppmärksamma när denna 

enbart användes under ett tillfälle. Hansson (2003) hävdar att en aktionsforskare som 

ser sin roll i processen som otydlig kan orsaka problem med sin studies validitet. Därför 

har vi alltid varit noggranna med vilken roll som innefattas i aktionens olika delar.       

Planera 

I studiens planeringsfas fanns det val och beslut som påverkat studiens genomförande. 

Dessa delar kommer under denna rubrik att diskuteras. 

Det första är studiens stödjande struktur (Wood et al, 1976). Den har stöttat eleverna i 

sitt reflekterande vid högläsningstillfällena. Detta skulle kunna tolkas som att det 

påverkar empirin och därmed resultatet. Studien har istället utformat den stödjande 

strukturen till att bli en del av dess aktion. För det är med hjälp av denna stödjande 

struktur tillsammans med elevernas serier som stöttat deras läsförståelse. Det är svårt 

att spekulera i hur resultatet för denna studie skulle sätt ut utan den stödjande 

strukturen. Dock är den en del i elevernas utveckling och i denna studies aktion. 

Boken som höglästes har inspirerat eleverna. Den valdes av följande anledningar: den 

innehåller ett djup av på, mellan och bortom raderna, den har många olika händelser och 
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detaljer för eleverna att reflektera över, dessutom uppmuntrar den eleverna till att 

fantisera och reflektera. Boken har också relativt få sidor vilket gjorde att aktionen kan 

behandla en större del av dess innehåll. Det finns många andra böcker som skulle 

kunnat användas i denna studie, dock fanns ingen som hade alla dessa möjligheter för 

studien att skapa den bredd som Narnia (Lewis, 2000) har gjort. Andra forskare kan 

säkert hitta en mer passande bok för syftet att genomföra en aktion, vi har dock inte 

funnit en sådan. 

Den sista aspekten i fasen planera som kommer att lyftas är den dialog som förts med 

studiegrupp och andra medverkande. En del i aktionsforskning är att involvera 

studiegruppen och andra deltagande personer i planeringsfasen av en aktionsforskning 

(Rönnerman, 2012). Detta har gjorts genom öppna diskussioner med elever och 

involverade lärare för att de skall kunna ge förslag och kritik. Detta resulterade bland 

annat i den stödjande struktur som tidigare nämnts. Enligt Rönnerman (2012) bör de 

dock vara med i hela processen av planeringsfasen. Detta hade varit önskvärt även i 

denna studie dock har inte möjligheten funnits, eftersom den största delen av 

planeringsfasen har skett utan tillgång till studiegruppen. Studiegruppen har enbart 

varit möjlig att interagera med under genomförandet av aktionen, då tid inte kunde 

avsättas av undervisande lärare mer än till att genomföra studien.  

Agera 

De delar som kommer diskuteras under denna rubrik är: valet av studiegrupp, 

gruppredovisningar och det antalet omgångar som dessa genomförts. Detta för att 

förtydliga de val och överväganden som gjorts i agerandefasen. 

Studiegruppen som har utgjort urvalet för denna studie har förklarats genom det 

Bryman (2011) skriver om som ett målinriktat urval. Betydelsen för att studiegruppen 

inte var ett stratifierat slumpmässigt urval (Bryman, 2011) är markant då detta skulle 

kunna betyda att inte alla utvecklingsbehov som denna studie undersöker skulle funnits. 

En aktionsforskning startar alltid i en praktik (Rönnerman, 2012). Av den anledningen 

sökte studien efter skolor som hade ett utvecklingsbehov av läsförståelse. De skolor som 

studien senare kom att arbeta med i genomförandet hade ett behov av att utveckla 

läsförståelsen. Studien utgick på så vis ifrån en praktiks behov av kompetensutveckling 

som problemformulering. Denna studiegrupp var för oss möjlig att använda. Genom 

tillgången till denna grupp blev studiens urval målinriktat och den gav oss möjligheten 

att nå ett resultat värt att undersöka. 

De tillfällen som har dokumenterats genom videoinspelning har i denna studie 

benämnts som gruppredovisningar. Vid dessa tillfällen har eleverna redovisat det de 

skapat under högläsningstillfällena. Ett övervägande mellan att eleverna satt själva och 

redovisade inför kameran och denna redovisningsform har muntligen diskuterats. Valet 

föll på gruppredovisningarna, eftersom detta ger eleverna en möjlighet att lära av 

varandra och stödja varandra. Kameran kan också enligt Rönnerman (2012) bli mindre 

påverkande då eleverna talar med varandra istället för en kamera. Av dessa anledningar 
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valdes gruppredovisning som form för eleverna att redovisa sina skapade verk i. Tiden 

var också ett faktum till varför denna form av redovisning valdes. 

Fler elever kunde dokumenteras när dokumentationen genomfördes i en grupp. Om 

eleverna skulle dokumenteras en och en skulle detta betytt att en mindre del av 

studiegruppen hade hunnit med att redovisa. Detta kunde då påverkat resultatet 

eftersom delar av empirin hade gått förlorad i tillfällena som inte dokumenterats. 

Genom att gruppredovisningarna var mer tidseffektiva kunde hela studiegruppen 

redovisa sina serier och ingen empiri gick förlorad. 

Genomförandet av aktionen med högläsningstillfälle integrerat med serieskapande och 

sedan gruppredovisning genomfördes tre gånger. Detta gjordes för att studiegruppen är 

påverkad av bortfall, till exempel vid sjukdom eller dagsform. Med ett upprepat antal 

omgångar genomförda av aktionen gav det resultatet en större trovärdighet, då alla 

elever har möjlighet att medverka. Genom dessa tre omgångar kompenserar studien för 

elevernas möjliga bortfall eller dagsform.      

Dokumentera 

Under denna rubrik kommer studiens dokumentationsmetod diskuteras. Varför den var 

lämplig för denna studie och varför andra möjliga dokumentationsmetoder inte var 

lämpliga för den här studien. 

Studiens forskningsfråga var: vad framkommer i gruppredovisningar där elevers 

egenskapade bildstöd används för att redovisa litteratur? Detta betyder att det är 

innehållet av vad eleverna säger som skall analyseras. Detta för att det är i vad eleverna 

säger som det egenskapade bildstödet kan analyseras till att vara effektivt eller 

ineffektivt. Under gruppredovisningarna är det viktigt att eleverna kan göra sig 

förstådda. De har under gruppredovisningarna använt kroppsspråk och gester för att 

göra sig förstådda. Detta kan då betyda att viktiga analystillfällen skulle gått förlorade 

om dokumentationen genomförts med endast ljudupptagning (Rönnerman, 2012).  

En annan möjlig dokumentationsmetod skulle kunna varit att intervjua eleverna utifrån 

deras serier. Detta var något som diskuterades undertiden dokumentationsmetoden 

planerades i studien. Det ansågs dock vanskligt då frågor som är tillräckligt öppna för att 

inte påverka resultatet är svåra att formulera. Det är svårt att skapa frågor som inte 

lotsar eleverna till att ge de svar som forskaren vill ha (Bryman, 2011). Därför hävdar vi 

att videoinspelning är en lämplig dokumentationsmetod för denna studie.      

Analysera 

Under denna rubrik kommer studiens analysverktyg och analysmetod diskuteras. Detta 

för att visa att denna fas har gjorts med lämpliga verktyg och metoder för att ta fram 

studiens resultat. 

Studiens analys genomfördes enligt det Bryman (2011) betecknar som induktivt 

angreppsätt. Detta går att läsa mer om under rubriken analysverktyg. Ett annan möjligt 

analysverktyg är att analysera utefter den deduktiva undersökningens ramar. Det 
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innebär att forskare i början av analysen skapar kategorier ur tidigare forskning för att 

sedan applicera dessa på empirin (Bryman, 2011). Detta var något som diskuterades 

som möjlig analysmetod för denna studies empiri. Det fanns dock en svårighet i hur 

dessa kategorier skulle formuleras. Enligt Bryman (2011) kan detta också vara vanskligt 

då forskaren försöker anpassa empirin till kategorier. Då det svar forskaren har 

föreställt sig finna i empirin inte nödvändigtvis finns där. Detta kan då bli en 

tidskrävande process där forskaren behöver göra om analysprocessen flera gånger för 

att hitta de kategorier som passar. Därför var inte en deduktivanalys ett passande val för 

denna studie. 

Resultatdiskussion 

Under denna rubrik kommer studiens resultat diskuteras. Diskussionen kommer att 

mynna ut i en konklusion och implikation. Resultatet kommer att diskuteras under 

respektive kategori. Detta för att få en övergripande och relevant diskussion. 

Diskussionen syftar till att validera studiens resultat, eftersom den jämförs med tidigare 

forskning (Bryman, 2011). Forskningsfrågan för denna studie var: Vad framkommer i 

gruppredovisningar där elever använder egenskapade bilder som stöd för att redovisa 

litteratur?  

Dessa kategorier svarar på vad som framkom i gruppredovisningarna. Det framkom att 

eleverna ”ser sig själv i litteraturen”, ”ser samband till tidigare läst litteratur”, ”ser 

händelser på raderna” samt ”ser mellan och bortom raderna”. Här under presenteras en 

diskussion vad detta betyder för elevernas läsförståelse. Sist kommer en utvärdering av 

de exit-tickets som eleverna skrivit om aktionen. Detta för att presentera 

studiegruppens åsikter om genomförandet av aktionen.     

Ser sig själv i litteraturen 

Denna kategori skapades utefter ett mönster som framkom under analysen av 

transkriptionerna. Eleverna såg sig själva i litteraturen. De kunde jämföra händelser, 

karaktärer och objekt med sitt eget liv. Detta mönster har även Rosenblatt (1995) 

beskrivit utifrån en situation med hennes studiegrupp. Vid detta tillfälle hade eleverna 

och forskaren en diskussion om berättelsen Antonius och Cleopatra. Eleverna beskrev i 

situationen avsky emot Cleopatra. De sade sig hata kvinnor som är egoistiska och 

maktsökande. Rosenblatt (1995) beskriver detta som att eleverna upplever Cleopatra 

som om hon fanns i deras egna liv. Författaren hävdar att eleverna i hennes studiegrupp 

upptäckte att deras läsande fick dem att tänka på hur de ville bli betraktade som 

individer. 

Rosenblatt (1995) hävdar att litteratur har en förmåga att beröra läsare på ett positivt 

och negativt sätt. Litteratur kan även förmedla känslor från sina karaktärer till läsaren. 

På så vis kan elever enligt Rosenblatt (1995) se sig själva i litteraturen. Eleverna i denna 

studie kan genom sina serier känna känslor för karaktärerna i Narnia. Utifrån deras 

serier kan eleverna beskriva samband mellan sig själva och karaktärerna i boken. Detta 

kan enligt Liberg (2007) bero på att serierna i denna studie blir en typ av informativa 
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illustrationer. Vidare skriver författaren att eleverna blir mer intresserade när dessa 

illustrationer är en del av undervisningen.  

Eleverna i denna studies serier blir enligt Säljö (2010) ett objekt som de kan lagra 

information i. Enligt författaren kan eleverna då ta fram minnesbilder och känslor som 

sammanlänkar bok och elevernas skapade verk. Detta betyder att eleven kan vid ett 

senare tillfälle ta fram sin serie för att minnas och för att se samband till tidigare läst 

litteratur. I en studie av Pinhasi-Vittorio och Vernola (2013) skriver de att detta beror på 

elevernas förmåga att kunna fantisera. Författarna hävdar att fantasi är en viktig del i 

läsförståelseutvecklingen. Elever kan använda sin fantasi för att leva sig in i litteraturens 

alternativa värld. Kategorin ”ser sig själv i litteraturen” visar att elever kan genom att 

skapa serier fantisera och se sin verklighet genom en alternativ lins. De kan genom 

stödet som serierna ger stärka sin läsförståelse.  

Ser samband till tidigare läst litteratur 

Kategorin ”ser samband till tidigare läst litteratur” skapades för att beskriva mönstret i 

empirin där studiegruppen jämförde böcker de tidigare läst med boken som 

behandlades i studien. Detta gav eleverna en förkunskap om begrepp, händelser och 

karaktärer i Narnia (Lewis, 2000). Att kunna jämföra olika böckers innehåll hävdar 

Liberg (2007) är en del i att utveckla källkritik. Eleverna i denna studie jämförde inte 

böcker i den utsträckning som behövs för att denna studie skall kunna konkludera att de 

utvecklar källkritik genom aktionen. Dock visar detta mönster att elevernas utveckling 

med stöd av serierna är på väg i den riktningen. 

Luke och Freebody (1999) hävdar likt Liberg (2007) att god läsförståelse grundas i 

elevernas förmåga att kunna jämföra olika texters budskap. Eleverna kan igenom detta 

jämförande använda tidigare kunskap till att undersöka texter de läser. Som exempel 

från denna studies resultat jämför Carro delar ur Skattkammarön med boken som 

studien behandlar. Detta kan vara ett bevis för att serierna ger eleverna stöd till att 

jämföra böcker. Carro jämför de olika miljöerna för att skapa sig en förståelse över 

Narnias värld (Lewis, 2000). Hennes citat visar att hon kan jämföra texters innehåll för 

att bilda sig en egen uppfattning. Liberg (2007) skriver att denna förmåga är viktig då 

dagens digitaliserade samhälle kräver att elever kan kritiskt granska texters budskap 

och innehåll. Denna förmåga visar inte Carro eller de övriga eleverna i studiegruppen 

fullt ut. Dock visar det att serierna ger eleverna det stöd som krävs för att genomföra 

den granskning som Liberg (2007) och Luke och Freebody (1999) beskriver.  

Dessa utdrag stöds även av Maine och Shields (2014) då de skriver om bilders förmåga 

att hjälpa eleverna att upptäcka likheter och skillnader i olika texttyper. Det stöd som 

serierna ger kan vara en del till att förbättra skolornas utvecklingsbehov (där studien 

(Skolverket, 2013). Dessa serier kan förbättra elevers kritiska tänkande som enligt 

Liberg (2007) leder till en förbättrad läsförståelse och källkritik.    
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Ser händelser på raderna 

Under denna rubrik kommer kategorin ”ser händelser på raden” att diskuteras. Den är 

formad ur ett mönster som fanns i studiens empiri. Citat från transkriptionerna 

beskriver att elever ”ser händelser på raderna” utefter sina serier. Seriernas 

stödfunktion beskriver Gibbons (2010) som att bildsekvenser kan öka förståelsen av 

texter. Detta bekräftade studiegruppen i sina gruppredovisningar, då dessa 

bildsekvenser stödjer eleverna i bokens handlingsföljd. Serierna kunde stödja elevernas 

återberättande av händelser på raden så att de fick bokens handling i kronologisk 

ordning. Detta fenomen beskriver Karlsson Häikiö (2007) som tydligt då eleverna får 

öva på berättelsers olika delar, till exempel en början och ett slut.  

Dessa serier kan ses som stöd för elevernas arbetsminne (Herkner, 2011). Utifrån att 

eleverna i denna studie kunde återberätta bokens händelser i kronologisk ordning. 

Dessa skulle då kunna stödja elever i den läsförståelseproblematik som Herkner (2011) 

beskriver. Författaren skriver att det finns ett samband mellan läsförståelseproblematik 

och vissa elevers problem med ordavkodning. Detta för att bilder har ett budskap som 

skaparen alltid minns (Franker, 2011). Elever med läsförståelseproblematik kan 

använda bildstödet som elevskapade serie ger för att minnas vad de skall göra och hur 

de tidigare gjort. Denna stödform skriver Säljö (2010) om som att bilders funktioner är 

som en tankekarta. 

Max serie och citat visar ett exempel på hur serien fungerar som tankekarta. Hans serier 

innehåller många detaljer vilket leder till att Max kan detaljrikt återberätta. Den 

funktion av att använda bilderna som tankekarta beskriver Holsanova (2010), vars 

studiegrupp visade att 59 % använde bilder för att förstå en texts budskap. Dessa serier 

skulle kunna vara en av metoderna som kan användas för att stödja elever med 

läsförståelseproblematik och de elever som har svårigheter att uttrycka sig i text.        

Ser mellan och bortom raderna 

Under denna rubrik kommer diskussion angående kategorin ”ser mellan och bortom 

raderna” presenteras. Denna kategori var den minst frekventa i transkriptionerna. Dock 

är den viktig eftersom den visar en progression hos eleverna i deras läsförståelse 

(Skolverket, 2011). Att eleverna kan läsa mellan och bortom raderna är av vikt då 

Bråten (2008) hävdar att det är på detta sätt elever når en djupare förståelse för 

litteraturen. Som exempel är Gresas citat en djupare granskning av boken. Hon 

diskuterar med sig själv om anledningen till att Digory åker för att rädda Polly är för att 

han är förälskad i henne.  

Likt det Bråten (2008) skriver försöker Gresa nå en djupare förståelse för texten. 

Hennes citat visar att hennes läsförståelse genom serierna är en progression som 

kommer gynna hennes utveckling av källkritik. Då hon försöker granska dolda budskap i 

texten (Luke & Freebody, 1999). Gresa försökte även beskriva sin upptäckt för sina 

kamrater i hopp om att de gjort samma upptäckt. Detta hävdar Adomat (2012) är en del 

i att elever utforskar texter i syfte att nå bortom raderna. De försöker tillsammans 

bevisa att Digorys handlande i boken är på grund av sin kärlek till Polly. Som tidigare 
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nämnt är att tänka och reflektera över litteratur och text en viktig del i att utveckla 

källkritik. Det har tidigare lyfts och kan upplevas som upprepande dock är det av stor 

vikt för eleverna då de idag har stor kontakt med olika medier av blandad kvalité och 

budskap (Liberg, 2007).   

Exit-tickets 

Eleverna som utgjorde studiegruppen uttryckte att aktionens innehåll var en 

underhållande form av undervisning. De skrev även att de önskade att aktionens 

innehåll blev en del av deras läsförståelseundervisning. Likt resultatet av denna studie 

anser eleverna att deras förståelse för boken var på en djupare nivå genom stödet av 

serier. Att få rita till en bok uttrycker eleverna som roligt och motiverande. Enligt 

Cambria och Guthrie (2010) är det viktigt att läsförståelseundervisningen är 

motiverande. Detta kan enligt författarna ske genom en underhållande undervisning. De 

skriver även att motivation härstammar ifrån viljan. Studiegruppen uttrycker att de vill 

ha aktionens innehåll som en del av deras undervisning, vilket betyder att de har viljan 

att arbeta med litteratur genom att skapa. Rosenblatt (1995) skriver att det är lärarens 

uppdrag att skapa motiverande lektioner i läsning. Denna aktions innehåll kan vara ett 

sätt att engagera elever till läsning och att arbeta med läsförståelse. 

Konklusion och implikation 

Syftet med denna studie var att undersöka om elevskapade serier stödjer förståelsen av 

högläst litteratur. Utifrån detta syfte och diskussion kan en slutsats vara att elevskapat 

bildstöd i form av serier stödjer elevers förståelse av högläst litteratur, och är ett 

effektivt sätt att stödja elever i läsförståelseundervisningen. Detta genom att eleverna 

ges möjlighet att reflektera och analysera till litteratur. Serierna och exit-tickets 

utmanade eleverna vid ett explicit tillfälle att reflektera och analysera, därigenom tränas 

elevernas läsförståelse. Resultatet av denna studie är inte direkt överförbart på andra 

praktiker då skolor och elever skiljer sig åt. Dock hävdar vi att studiens aktion kan 

användas på andra skolor, eftersom studiens resultat visar att elever genom arbete med 

aktionens innehåll kan nå en högre nivå av läsförståelse. Aktionen bör inte enbart ligga 

till grund för hela läsförståelseundervisningen. Dock hävdar vi att den kan vara ett 

effektivt sätt att stödja eleverna vid läsning och reflektion. 

Denna studie skulle kunna bidra till framtida forskning om stödjande strukturer (Wood 

et al, 1976). Detta genom att använda denna studies resultat i bakgrund och diskussion i 

framtida studier. En framtida aktionsforskning kan också ta vid där denna studie slutar. 

Detta för att till exempel undersöka hur en längre period av bildstöd i form av serier i 

läsförståelseundervisning påverkar elevers resultat.     
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8. Bilagor 
Under denna rubrik bifogas de bilagor som hör till studien.  

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Pedagogisk Planering 
 
Pedagogisk Planering för: Årskurs: åk 4-5 
Beräknad tid: ca 4 timmar 
Ämne: Svenska 

Inledning – syfte 
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider 
och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 
annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den 
egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Eleverna ska även stimuleras till att 
uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

 
Förmågor ur Lgr 11 
Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

Centralt innehåll från Lgr 11 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 
 

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från 
Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, 
sagor och myter som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor.    
 

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. 

 

Konkreta mål för eleverna 
Eleverna ska med hjälp av serier som stöd kunna återberätta och samtala om bokens 
innehåll. Eleverna ska även ges möjlighet att läsa på och mellan raderna.  

Undervisning/Uppgifter 
Genomgång av på och mellan raderna med stöd av ”en läsande klass” med fokus på 
konstnären. 

Genomgång av uppgiftsupplägg samt stödjande struktur för uppgiften(till eleverna). 

Eleverna kommer få lyssna på en ljudbok samtidigt som de skapar en serie som syftar 
till att se på och mellan raderna.  

Gruppredovisning där eleverna får möjlighet att delge och samtala om deras seriebilder.  

Bedömning 
Återkoppling kommer ges muntligt till eleverna. 
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Kompensatoriska åtgärder 
Eleverna kommer få ut hjälpmedel i form av stödjande struktur till deras serietecknande 
samt gruppredovisningar. 
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