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Abstrakt 

Målet med denna studie är att undersöka illustrationernas betydelse i böcker 

för elevernas förståelse av skönlitterär text. Metoden som används är 

kvalitativa gruppintervjuer med två olika årskurser för att förstå deras 

inställning och erfarenheter av illustrationer i kombination med text i böcker. 

Undersökningen genomfördes med fyra boksamtal som följdes av 

gruppintervju. Materialet för studien är de transkriberade gruppintervjuerna. 

Teorier som använts i studien är hermeneutiken och Vygotskijs proximala 

utvecklingszon.  

 

Resultatet har analyserats i diskussionen utifrån studiens frågeställningar med 

den hermeneutiska cirkeln som utgångspunkt.  

 

Resultatet visar att eleverna hade en positiv attityd till illustrationer i böcker 

och att illustrationer tillsammans med text behövs för att förstå texten. Vidare 

visar resultatet att det finns fler fördelar än nackdelar till användningen av 

böcker med illustrationer, då eleverna markerade att de ville ha en illustration 

till texten för att förstå textens innehåll. I gruppintervjuns resultat framkom att 

elever var missnöjda med studiens högläsningsböcker, vilket ledde till 

ytterligare en fråga för studien som ansågs relevant. Resultatet för sistnämnda 

frågan besvarades med att elevers förväntan beror på deras tidigare erfarenhet. 

 

För studien används två noveller ur samlingen Sagorna (Lindgren 1980), 

Draken med de röda ögonen och Allrakäraste syster, samt Draken med de 

röda ögonen, med illustrationer av Ilon Wikland (Lindgren 1985) samt 

Allrakäraste syster med illustrationer av Hans Arnold (Lindgren 1973). 
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1 Inledning 

I det dagliga möter vi illustrationer i kombination med text oavsett om vi 

reflekterar över det eller inte, då det är en del av vår vardag och kultur, såsom 

en skylt eller bok. I elevernas uppväxt möter de litteratur som lägger grunden 

för deras intresse av böcker. Eleverna möter olika typer av böcker som har 

eller inte har illustrationer till text, därför undrar vi hur relationen mellan text 

och illustration påverkar elevernas förståelse till text. 

 

Då vi har studerat kursplanen för svenska i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr 11] (Skolverket 2011) 

uppmärksammar vi i det centrala innehållet för årskurs 1-3 att eleverna ska ta 

del av ”Berättande texter […] för barn från olika tider […]. Texter i form av 

[…] bilderböcker, kapitelböcker, […] sagor och myter. Berättande och 

poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter” 

(Skolverket 2011:258). 

  

Vi vill i denna studie undersöka hur betydelsefulla illustrationerna är för 

eleverna när det kommer till förståelsen av texten. Förståelse av text handlar 

om att göra texten meningsfull då förståelse uppstår genom tolkningar, 

resonemang och slutsatser (Roe 2011:33). Undersökningen kommer därför 

använda sig av högläsning, boksamtal och gruppintervjuer för att undersöka 

studiens frågeställningar. Genom detta kan elevernas erfarenheter, tankar och 

känslor lyftas fram, vilket är essentiellt i studien då eleverna ska i enlighet med 

Lgr 11 ”[…] ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten 

och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2011:257). 

 

I denna studie fokuserar vi på två berättelser som publicerats som böcker med, 

respektive utan illustrationer. Följande böcker användes för att undersöka 
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studiens frågeställningar: Draken med de röda ögonen (Lindgren 1985; 

Lindgren 1980) och Allra käraste syster (Lindgren 1973; Lindgren 1980). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi ämnar i denna studie undersöka elevernas perspektiv om hur de tolkar 

illustrationer i högläsningsböcker för att skapa förståelse av text. Detta syfte 

leder fram till följande initiala frågeställningar:  

 

• Vad har illustrationerna i högläsningsböcker för betydelse för 

elevernas förståelse av text?  

• Vilka fördelar och nackdelar har böcker med illustrationer för 

elevernas förståelse av text vid högläsningen?  

 

Av gruppintervjuns resultat uppkom ytterligare en fråga av relevans som 

påverkat studiens innehåll. 

 

• Hur kan elevernas attityder från studiens resultat påverka framtida val 

av högläsningsböcker? 

2 Forskningsbakgrund 

Nedan presenteras tidigare forskning och definitioner av begrepp. I avsnittet 

om skönlitteratur förtydligas begreppen bilderbok och novell (2.1), därefter 

presenteras relationen mellan text och bild för elevernas förståelse (2.2). Nästa 

underrubrik handlar om hur högläsningen definieras och används för studien 

(2.3) och sist kommer boksamtal där begreppet förklaras för studien (2.4). 

2.1 Skönlitteratur 

En begreppsdefinition av de skönlitterära verken är grundläggande för denna 

studie, då forskare har olika begreppsförklaringar för begreppen bilderbok och 

novell.  
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Karin Jönsson (2007:159) definierar bilderboken som ”böcker där bilder finns 

på varje sida eller uppslag och där bilderna rent kvantitativt dominerar”. 

Författaren (2007:161) skriver också att bilderboken inte ses som en riktig 

läsebok, utan mer som en nybörjarbok, på grund av mängden illustrationer i 

boken. Denna förklaring anser vi som en förenklad definition av bilderbok, då 

vi tolkar att mängden illustrationer inte enkom kan utgöra en bilderboks 

definition. 

 

Ulla Rhedin (2001:77–78) beskriver bilderböcker som tre olika kategorier: 

episk bilderbok eller illustrerad text, expanderande bilderbok samt genuin 

bilderbok. De utvalda böckerna med illustrationer i denna studie skulle enligt 

Rhedins (2001:77–78) tre bilderbokskategorier bedömas som episk bilderbok 

eller illustrerad text. Anledningen är att texten klarar sig själv, utan 

illustrationer och att illustrationerna bekräftar textens innehåll. 

  

Vidare menar Maria Nikolajeva att en bilderbok kan definieras utifrån fem 

kategorier; symmetrisk bilderbok, kompletterande bilderbok, expanderande 

bilderbok, kontrapunktisk bilderbok och motstridig bilderbok (Nikolajeva 

2000:22; Nikolajeva & Scott 2000:225–226). Dock skulle inte denna studies 

utvalda böcker med illustrationer definieras som bilderböcker enligt 

Nikolajevas (2000:7) bilderbokskategorier, utan istället beskrivas som 

illustrerade böcker. Orsaken till detta är att studiens böcker publicerades först 

som novell innan illustrationer tillsattes, vilket Nikolajeva menar är 

definitionen på en illustrerad bok.  

 

När det gäller begreppet novell, som vår studie nämner som böcker utan 

illustrationer, menar Ulla Skagert (2008) att den oftast förklaras som en kortare 

berättelse vars innehåll ofta består av plötsliga, extrema och oväntade 

situationer (Skagert 2008). Nikolajevas (2000:17–18) beskrivning av novell är 
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att det är en berättande text, vilken förblir densamma oavsett om illustrationer 

framkommer eller inte. Fortsättningsvis förklarar Nikolajeva novellen som en 

berättande text som inte behöver illustrationer som stöd för att styrka textens 

budskap, även om läsaren kan föredra att ha illustrationer ibland. 

  

För vår studie har vi valt att definiera de utvalda böckerna med illustrationer i 

enlighet med både Rhedins (2001:77–78) och Nikolajevas (2000:7) 

beskrivningar, såsom illustrerad text och illustrerade böcker. Anledningen till 

varför vi har valt att definiera utifrån både Rhedins och Nikolajevas 

beskrivningar är för att de utvalda böckerna klarar sig utan illustrationerna, 

eftersom illustrationerna tillkom efter texten redan hade publicerats. 

  

Vad gäller studiens utvalda böcker utan illustrationer så definieras de utifrån 

novellens beskrivning, som en kortare berättelse med en berättande text vilken 

inte behöver illustrationer för att förstå textens budskap. 

2.2 Relationen mellan text och illustration 

Relationen mellan text och illustration är betydande för denna studie då vi 

undersöker vikten av illustrationer i högläsningsböcker, och vilka fördelar 

respektive nackdelar dessa böcker kan ha för elevernas förståelse av texten.  

 

Louise M. Rosenblatt (2002:11) säger att förståelse av text beror på utifrån 

vilka erfarenheter och med vilket syfte litteraturen har lästs. Författaren menar 

också att litteraturen kan hjälpa läsaren att utveckla förmågan att byta 

perspektiv, då litteraturen kan komplettera ens egna begränsade erfarenheter. 

Enligt detta synsätt kan till exempel en läsare via insikter från skönlitteraturen 

bli bättre förberedd på att konfrontera svårigheter i livet (Rosenblatt 2002:93). 

Vidare menar både Carsten Elbro (2004:27, 43) och Karin Jönsson (2007:51) 

att texten inte säger allt, utan läsaren måste aktivt medverka för att skapa en 

inre föreställning för att nå en djupare förståelse. Det är genom egna 
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föreställningar, utifrån texten, som läsaren kan utveckla nya insikter och en 

annan typ av förståelse av berättelsen. En förståelse av en text utvecklas under 

tidens gång och kan bli mer omfattande beroende på läsarens ordförståelse 

(Jönsson 2007:51). Detta innebär att förståelse och läsning av text inte är 

sammanflätade, då det är möjligt att ljuda eller lyssna på en text utan att kunna 

relatera till innehållet (Roe 2001:23). Vidare uppmärksammar Lawrence R. 

Sipe och Caroline E. McGurie (2006:6) att elever kan protestera om texten blir 

alltför realistisk och upplevs störande mot deras förväntan om att berättelser 

ska vara gemytliga. När eleverna protesterar menar Sipe och McGurie 

(2006:6) att det kan vara ett tecken på att eleverna är osäkra eller har frågor 

om textens innehåll. 

 

Vidare förklarar Rhedin (2001:130) att en elev har två separata 

avläsningskoder när eleven ska se på text och illustration. Textkoden förklaras 

som att innehållet sker i en tidsföljd, men däremot inte bildkoden. Bildkoden 

har inte tidsordningen och är icke-linjär, utan beskriver främst miljön. 

Komplexiteten förhöjs när samordning ska ske av både text- och bildkod, då 

eleven måste aktivera två olika medvetandenivåer eller dimensioner under 

läsakten. Textkoden befinner sig på en medveten nivå, då språkliga uttryck 

lättare ordnar sig logiskt. Litterär text har på så sätt ett eget bildskapande hos 

eleven, där texten skapar inre bilder hos eleven under läsningen. De inre 

egenskapade bilderna ska sedan föras över till bokens fysiska illustrationer 

som ska delges som bildens kod. De fysiska illustrationerna kan också såväl 

medvetet som omedvetet beröra ens känslor och minnen, men också ladda 

texten på samma sätt. Med detta tolkar vi det som att både text- och bildkod 

kan bli komplicerat för eleven under läsningen och kan förklara varför 

eleverna har olika tolkningar på samma text och illustration i en bok. 

  

Böcker med illustrationer består både av text- och bildkod som kommunicerar 

på flera olika sätt för att nå eleven, även om illustrationen oftast är skapad för 
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texten. Text används för att nå eleven via signaler såsom tonfall, grammatik 

och betydelse vilket även illustrationer gör via färger, textur och form. Böcker 

med illustrationer ger därför eleven en helhet av flera olika saker. Faktum är 

att även om eleverna kämpar med en text så kan de förstå en berättelses 

budskap via illustrationens ledtrådar (Martens m.fl. 2012:285–294). Med hjälp 

av illustrationerna orienterar sig eleverna i texten, framför allt om texten 

innehåller ord som de inte känner till. Barbra Braxton (2007:52) menar att på 

detta sätt får eleverna en visuell referens till ett okänt ord och förstärker sitt 

ordförråd. Det handlar om att eleverna behöver bägge delarna för att bli 

kritiska och bredda sitt språk för att kunna undersöka texten och 

illustrationerna. På detta sätt kan eleverna återskapa och expandera sin 

förståelse för texten (Martens m.fl. 2012:285–294). 

2.3 Högläsningen  

Begreppet högläsning beskrivs som en aktivitet där läsningen genomförs 

tillsammans i en grupp (Jönsson 2007:9). Enligt Jönsson (2007:61) kan 

eleverna utveckla sin tankeförmåga genom samtal om det lästa och lyssna på 

andras tolkningar. Skolverket (2017:2) menar att högläsningen är en 

språkstärkande aktivitet, där eleverna kan lyssna och lära sig om saker i livet 

samt om själva språket och läsandet. Både Jönsson (2007:31) och Skolverket 

(2017:2) menar att högläsningen kan vara ett sätt för eleverna att skapa en 

förståelse för texten samt utvecklar lusten till att vilja läsa själva.  

2.4 Boksamtal 

Boksamtal används som en metod i denna studie för att låta eleverna reflektera 

över böckernas innehåll, men också för att underlätta övergången till 

gruppintervjuerna. 

 

Ett boksamtal kan beskrivas som ett samtal om den lästa texten, där samtalet 

om ens egna och andras tankar kring en bok framkommer (Jönsson 2007:134). 
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När det gäller boksamtal har Aidan Chambers (2011:236) etablerat en modell 

utifrån fyra grundfrågor. Genom grundfrågorna får eleverna berätta vad de 

tycker om och inte tycker om med boken, om eleverna ser mönster eller 

kopplingar och om de har några frågor om boken och dess innehåll. Författaren 

menar också att elevernas åsikter styr samtalet så eleverna får sätta ord på deras 

känslor och tankar om boken (Chambers 2011:141). Vidare nämner Anna 

Franklin och Elisabet Landh (2014:14) att elever som har svårt att uttrycka sig 

verbalt under ett samtal och kan få stöd från boksamtalets grundfrågor. 

  

Även Michael Tengberg (2011:35) beskriver att samtal om böcker är en metod 

för att nå elevernas erfarenheter, perspektiv och läsupplevelser om textens 

innehåll. Både Chambers (2011:141) och Tengberg (2011:35) menar att 

samtalet kan hjälpa eleverna att utveckla en reflekterande förmåga och se en 

personlig anknytning till bokens innehåll. 

  

Denna studie kommer använda sig av Chambers (2011) boksamtalsmodell 

med utgångspunkt i grundfrågorna, för att stötta eleverna under boksamtal 

samt för att nå deras perspektiv och läsupplevelser om textens innehåll. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, där 

hermeneutiken (3.1) och Vygotskijs proximala utvecklingszon (3.2) kommer 

användas i studiens diskussion. 

3.1 Hermeneutik  

Hermeneutikens användning ses som lämplig när en undersökning ska få 

tillgång till respondenternas egna upplevelser. För att kunna besvara studiens 

frågeställningar kommer hermeneutiken användas för att kunna tolka och 

förklara elevernas respons från gruppintervjuerna (Westlund 2015:71).   
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Hermeneutiken kan användas i en kvalitativ analys och beskrivs som en metod 

för att förmedla bland annat yngre barns upplevelse av flera fenomen inom 

skolans värld. Metoden benämns som ett tillfälle för respondenterna att få 

bestämma och utveckla deras beskrivningar som de vill diskutera. Dessutom 

presenteras metoden som en tolkningsprocess med tre existerande 

inriktningar, dock kommer studien att enkom beröra en av inriktningarna, 

vilket är den allmänna tolkningsläran. Den allmänna tolkningsläran brukas när 

metaforer och sägner ska förklaras och en förståelse om berättelser ska göras 

där fokuseringen ligger på förståelsen av berättelsen och inte förklaringen 

(Westlund 2015:71–74). Dessutom bekräftar Nikolajeva (2000:12–13) att 

hermeneutiken handlar om att beskriva hur vi tolkar fenomen som finns 

omkring oss.  

3.1.1 Hermeneutiska cirkeln 

Den hermeneutiska cirkeln innebär att man går från del till helhet likt en cirkel, 

där ens fråga diskuteras utifrån vad den handlar om, frågan i sig, och vad man 

söker i den (Sjöström 1994:82–83). Studien kommer att tillämpa den 

hermeneutiska cirkeln på elevernas svar från gruppintervjuerna. Studien tolkar 

elevernas olika svar på intervjufrågorna och sammanställer svaren tills den 

rimligaste tolkningen kvarstår. På detta sätt prövas olika tänkbara förklaringar 

tills den troligaste tolkningen utifrån all information som finns kvarstår. För 

att försäkra sig om att den rimligaste tolkningen framkommit kan inte 

informationen vara inkonsekvent eller att det finns en likvärdig tolkning. 

Bekräftelsen av tolkningen innebär därmed att den kan intygas av väsentlig 

information som gjorts förståelig (Sjöström 1994:82–83). Den hermeneutiska 

cirkeln kommer användas i diskussionen som ett verktyg för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. 

3.2 Vygotskij 

Genom det sociala samspelet och stöd av andra elever, kan eleverna nå den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär att 
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utmana ett barn att utveckla sin nuvarande kunskap med stöd av andra för att 

nå en djupare kunskap, vilket kan främja barnens utveckling- och 

inlärningsförmåga. Ett exempel för att komma till den proximala 

utvecklingszonen är att läraren, genom det sociala samspelet, uppmanar till ett 

intresse genom att ställa hjälpande frågor och inte lösningar (Hwang & Nilsson 

2011:66–67). Den proximala utvecklingszonen används i denna studie för att 

beskriva en individuell elevs utveckling av sin nuvarande kunskap med stöd 

av andra. 

4 Material och metod 

Detta avsnitt beskriver vilken metod som använts för att besvara denna studies 

frågeställningar. Först beskrivs urval (4.1), därefter förklaras etikens betydelse 

för studien (4.2). Nästa underrubrik redogör för studiens genomförande (4.3) 

och därefter följer metodkritik (4.5).  

4.1 Urval 

Vårt urval av skola skedde genom ett icke- sannolikhetsurval, då det inte fanns 

möjlighet att göra ett sannolikhetsurval. Martyn Denscombe (2009:64–65) 

menar att ett “sannolikhetsurval bygger på att man använder ett slumpmässigt 

urval från undersökningspopulationen” och associeras med storskaliga 

kvantitativa undersökningar. Icke-sannolikhetsurval innebär däremot att 

forskaren gör ett urval ur en befolkning och påverkar därmed urvalet. Ett 

medvetet icke- sannolikhetsurval gjordes i denna studie, då det ansågs bäst 

passa studiens småskaliga forskning.  

 

Vårt val av högläsningsböcker motiveras med att texten i berättelserna 

återfinns som böcker med och utan illustrationer. Anledningen till 

användandet av två berättelser var att få mer tillförlitlighet och trovärdighet i 

studiens frågeställningar. 
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4.2 Etik 

Denscombe (2016:424–425) påpekar att det forskningsetiska kravet, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet, finns för att skydda sårbara grupperna, såsom yngre elever. 

Denscombe (2016: 427) och Vetenskapsrådet (2002:7–14) påpekar att 

användningen av de etiska kraven skyddar eleverna från falska föresatser och 

deras integritet.  

 

Missivbrev delades ut till samtliga elever och deras vårdnadshavare innan 

boksamtal och gruppintervjuer, där information om vilka vi var och från vilket 

universitet vi kom angavs. Även studiens syfte och önskemål om att spela in 

intervjuerna med möjlighet att när som helst avböja sitt deltagande framgick. 

Information om att all identitet kommer hållas konfidentiell och inte 

offentliggöras i studien samt att de uppgifter vi samlat in inte kommer att 

användas till något annat än till denna studie angavs. Elevernas namn i studien 

kommer således vara fiktiva. På så sätt visar vi att vi uppfyllt såväl 

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

 

I vår studie är det essentiellt att de etiska aspekterna betraktas, då studien 

omfattar yngre elever och för att skapa en trovärdig samt tillförlitlig 

undersökning som baseras på elevers uppriktiga svar.   

4.3 Genomförandet 

Studien genomfördes på en skola i södra Sverige i årskurs 1 och 2, där fyra 

boksamtal utifrån en bok utan illustrationer och två böcker med illustrationer 

genomfördes. 

 

Studiens undersökning inleddes med högläsning i båda årskurserna, vid första 

tillfället fick årskurs 1 höra Allrakäraste syster som bok med illustrationer, och 

årskurs 2 fick höra Draken med de röda ögonen som bok med illustrationer. 
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Vid andra tillfället användes böcker utan illustrationer, där årskurs 2 tog del 

av Allrakäraste syster och årskurs 1 fick lyssna på Draken med de röda 

ögonen. Efter varje högläsning genomfördes boksamtal med grundfrågorna, 

där samtliga elever från varje årskurs fick redogöra för vad de tyckte om 

berättelsen. Därefter övergick boksamtalet till en semi-strukturerad 

gruppintervju där specifika frågor ställdes om texten. 

 

I vår studie genomfördes semi-strukturerad gruppintervjuer med flexibla 

frågor, för att kunna få mer utvecklade svar av eleverna i egenskap av att kunna 

besvara studiens frågeställningar. En semi-strukturerad intervju innebär att 

intervjuaren har en lista med frågor men är flexibel, beroende på 

respondentens svar och kan på så sätt skapa djupare respons genom följdfrågor 

(Denscombe 2016: 265-266).  

 

De semi-strukturerande gruppintervjuerna spelades in och transkriberades för 

att underlätta analys och tolkning av elevernas svar. För studien valde vi att 

använda den hermeneutiska cirkeln som analysmetod. Denna metod gav oss 

möjligheten att tolka, förstå och beskriva elevernas förståelse av text med eller utan 

illustrationer i högläsningsböcker. 

4.4 Metodkritik 

Enligt Denscombe (2016:268, 271) ger gruppintervjuer såväl trygghet som 

variation, där flera av respondenternas synpunkter kan komma fram. Dock 

menar författaren att intervjun kan misslyckas om respondenterna upplever att 

intervjufrågorna är för komplicerade och svarar på annat än frågorna. 

Intervjuaren måste vara medveten om att respondenternas svar kan grunda sig 

på att respondenten vill ge de svar som de tror att intervjuaren vill ha.  

 

Genom att vara medveten om riskerna framkommer reliabilitetens och 

validitetens betydelse i studiens undersökning. Reliabiliteten beskrivs som i 
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hur stor utsträckning mätinstrumentet når frågeställningens svar och validitet 

skildras hur tillförlitlig mätinstrumentet är på att mäta det man vill veta (Stukát 

2011:133–135). Staffan Stukát (2011:136–137) diskuterar även om begreppet 

generaliserbarhet, vilket beskrivs som när ett resultat kan flyttas över på andras 

undersökningar. Vidare menar författaren att generaliserbarheten enbart är 

trovärdig och tillförlitlig om den görs i en större studie.  

 

I denna studie ses elevernas svar i gruppintervjuerna som mätinstrument för 

reliabiliteten och validiteten. Reliabiliteten riktar sig mot elevernas svar på 

frågorna, där missledande svar kan tolkas som att eleverna har upplevt 

frågorna för komplicerade. Validiteten i studien baseras på elevernas svar, där 

elevernas ärlighet kan ifrågasättas vid gruppintervjuerna. När det gäller 

generaliserbarhet bedöms inte detta trovärdigt för vår studie, då studien utgörs 

av en småskalig undersökning.   

5 Resultat  

Denna studie grundas på gruppintervjuer med elever i årskurs 1 och 2. 

Resultatet av studien åskådliggörs genom citat från eleverna för att besvara 

studiens frågeställningar. I resultatet redovisas elevernas ålder med sju år som 

årskurs 1 och åtta år som årskurs 2. Elevernas namn i resultatet är fiktiva. 

5.1 Illustrationernas betydelse 

Studien visar att majoriteten av eleverna som deltog i gruppintervjuerna vill 

ha en illustration till texten, för att förstå texten bättre. Dock berättade en del 

elever att de enbart vill ha illustrationer till svårare texter, medan andra elever 

talade om att de vill fantisera själva och inte ha någon illustration till texten.   
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5.1.1 Böcker med illustrationer 

Respondenterna berättar utifrån böcker med illustrationer huruvida de tycker 

illustrationer behövs till texten eller ej. Tidsåtgång, textens innehåll och åldern 

var de aspekter som framkom under gruppintervjun.   

 

Ja för att då kan... det tar längre tid då för att då måste man visa bilderna så 

alla ser och sedan måste man läsa, men man hade varit långt före om man inte 

hade haft bilder. (Elin 8 år) 

  

Att man inte riktigt behöver bilder för att ibland kanske man vill tänka hur 

det ska se ut eller om man liksom kan läsa och läser mycket, så behöver man 

inte ha så mycket bilder, man vill liksom tänka själv. (Matilda 7 år) 

  

Viktoria (8 år): Det är lättare att ha bilder. 

Samtalsledare: Varför är det lättare? 

Viktoria: För då kan man kolla vad som händer och typ det. Eller om det är 

en annan spännande bok så måste man ju ha några bilder. Men i denna boken 

visar dom ju bilder hela tiden. 

  
Jag tycker både och, för om man är yngre så kanske man inte fattar allt så 

kanske man fattar lite mer med bilderna. Sen när man är äldre så kanske man 

fattar man lite mer och då kanske man fattar lite mer än vad man gjorde när 

man var mindre och då är det spännande med och utan också. Men det 

behöver inte alltid vara med färg utan det kan vara med svartvitt. (Sofia 8 år) 

5.1.2 Böcker utan illustrationer 

Ett tydligt mönster som framkommer i gruppintervjun om böcker utan 

illustrationer är att textens innehåll styr om illustrationer behövs.  

 

Till den här boken kanske jag vill ha bild lite då och då, den här var lite svår 

att förstå ibland. Men det spelar ingen roll ifall den är färgad eller inte. Men 

den var lite svår och förstå, fast är den lättläst då kanske man ska ha bilder 
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typ hela tiden, men är den svår kan man ha någon bild ibland tycker jag (Olle 

8 år) 

  
Ja det blir bättre utan bilder för då kan man fantisera själv om hur det ser ut 

och hur huset såg ut och grisarna och allt det där (Stina 7 år) 

  

Tycker det är lättare med bilder ifall det står något man inte förstår kan man 

bara se på bilden (Fia 8 år) 

  

Man ska ha typ en bild ibland det är sån här jättetjock bok och så där, men 

om det är sån där jättelätt bok då kan ju ha den utan eller med bilder för dem 

små kanske inte fattar riktigt i texten och kan dem liksom se på bilden och 

sånt där. Men vi stora, vi fattar ju lite mer på texten (Natalie 8 år). 

5.2 Fördelar och nackdelar med illustrationer 

Respondenternas svar talar för att det finns fler fördelar än nackdelar med 

illustrationer i böcker. Aspekter som visas i elevernas svar är att illustrationer 

kan såväl vilseleda som vägleda eleverna till förståelse av text.  

5.2.1 Allrakäraste syster 

Allrakäraste syster (Lindgren 1973) som bok med illustrationer har detaljerade 

illustrationer till texten. Illustrationerna i boken är dock delvis samstämmiga 

med textens innehåll, vilket framkommer i gruppintervjun när eleverna får 

frågor om texten. 

  

I gruppintervjun ställdes frågan om vilken färg Ylva-Lis häst har i berättelsen. 

I bokens illustration framställs hästen helt i guldfärg, men texten berättar att 

hästen är vit med guldfärgad man, svans och hovar. 

  
Frida (7 år): Hela guld. 

Samtalsledare: Var hela hästen guld? (eleven nickar) 

Maria (7 år): Vit, men svansen och manen guld. 
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I intervju berättar Frida att hon tycker att Ylva-Lis häst är i guld som i 

illustrationen, medan Maria i samma intervju anger att hästen är vit med 

guldfärgad svans och man. 

  

I gruppintervjun med boken utan illustrationer svarar Sara på frågan och resten 

av gruppen instämmer med hennes svar. 

  
Vit och så hovarna var i guld. Och manen i guld. (Sara 8 år) 

  

Vidare kommer frågan om vart Ylva-Li och Allrakäraste syster sitter och äter 

pannkakor i slutet av berättelsen. I boken med illustrationer skildras 

illustrationerna att de sitter på gräset, trots att texten berättar att de sitter på 

golvet. Även här framkommer det i gruppintervjuerna marginella skillnader i 

hur eleverna upplever det. Av de elever som fick se boken med illustrationer 

var det enbart en som tyckte att de satt på gräset. I gruppintervjun med boken 

utan illustrationer uppgav samtliga att Ylva-Li och Allrakäraste syster suttit på 

golvet och ätit. 

5.2.2 Draken med de röda ögonen 

I Draken med de röda ögonen (Lindgren 1985) med illustrationer är 

illustrationerna tillsammans med texten färgstarka och beskrivande, medan i 

boken utan illustrationer innehåller den enbart beskrivande text. En av 

frågorna i gruppintervjun var att beskriva draken. Draken beskrivs i texten som 

liten, smal, grön med lysande röda ögon och har en svans. 

  

Draken beskrevs på följande sätt i gruppintervjun med boken med 

illustrationer: 
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Den hade typ fötter och sedan hade den en svans som den var lite grön ljus. 

Sen var svansen taggig och så hade han vingar. Och sedan hade han röda 

ögon. (Saga 8 år) 

  

Övriga elever i gruppintervjun var eniga om denna beskrivning. 

  

I gruppintervjun med boken utan illustrationer framställdes drakens utseende 

som: 

  
Han hade en svans och vingar annars kunde han ju inte flyga (Bo 7 år) 

  

Den sista gruppintervjufrågan rörde vad flickan i berättelsen gjorde när hon 

kom hem efter att draken flugit iväg. Berättelsens text skildrar hur flickan ska 

läsa en saga innan hon ska lägga sig, men illustrationen anger att flickan lägger 

sig i sängen med täcket ovanför huvudet och gråter, och på golvet ligger en 

uppslagen bok. I gruppintervjun om boken med illustrationer gavs följande 

svar: 

  
Hon la sig under täcket i sängen och grät (Filip 8 år) 

  

Resterande elever nickade samstämmigt med Filips svar, därefter uttryckte sig 

Ylva på följande sätt: 
  

Hon grät för att hon ville att den draken skulle komma tillbaka, för hon tyckte 

om den jättemycket. Och då blev det så att då läste hon inte för hon låg och 

grät under täcket istället och saknade draken, hon fattade ju inte varför den 

flög iväg och då blev det kanske lite extra jobbigt och så det var därför. (Ylva 

8 år) 
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Vid gruppintervjun om boken utan illustrationer var diskussionerna kortare 

och eleverna kom fram till liknande svar om att flickan låg under täcket och 

grät samt tänkte på draken. 

  
Hon låg under täcket och grät och tänkte på draken. (Tuva 7 år). 

5.3 Elevernas förväntningar på valet av högläsningsböcker 

Studien konstaterar att olika känslor synliggjordes vid gruppintervjun. Här ser 

vi ett tydligt mönster, då eleverna själva vill diskutera berättelsernas slut.  

 

Varför valde ni bara sorgliga sagor? (Pia 7 år) 

  

Finns det någon fortsättning på den sagan? För jag tyckte att det var lite så 

där trist slut. (Fanny 7 år) 

  

När liksom hon dog, så kanske hon blev liksom hunden så får dem ändå vara 

tillsammans. (Hugo 8 år) 

6 Diskussion 

När det gäller de resultat vi fått fram under våra gruppintervjuer konstaterar vi 

att eleverna visade djupare resonemang när de fick se illustrationerna 

tillsammans med texten vid högläsningen, än text utan illustrationer. 

 

Nedan följer diskussionen där resultatet diskuteras utifrån våra resonemang 

kring studiens frågeställningar jämfört med forskningen. Diskussionen utgår 

ifrån studiens tre frågeställningar och resultatet kommer att analyseras utifrån 

den hermeneutiska cirkeln (Sjöström 1994:82–83). 
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6.1 Illustrationernas betydelse för eleverna i deras förståelse av text 

Martens m.fl. (2012:285–294) menar att eleverna behöver illustrationer i 

böcker för att få ledtrådar till texten, där text och illustration kan ge eleven en 

helhet till berättelsen. Vår studie visar att eleverna vill ha illustrationer i en 

bok för att få hjälp till att förstå texten, även om alla elever till en början i 

gruppintervjun inte var överens om illustrationer behövs i en bok. Elevernas 

respons om illustrationer behöver tolkas med hjälp av den hermeneutiska 

cirkeln (Sjöström 1994:82–83). Å ena sidan säger Stina, Matilda och Elin i 

sina svar att böcker inte behöver ha illustrationer, medan å andra sidan menar 

Natalie, Sofia, Olle, Fia och Viktoria att illustrationerna behövs för att lättare 

förstå textens innehåll. Däremot när frågan om att ta bort illustrationerna i 

böckerna ställdes, blev samtliga elever upprörda och ville ha kvar 

illustrationerna oavsett tidigare svar. Sammanställningen av elevernas svar 

tolkar vi som en utveckling i den hermeneutiska cirkeln där eleverna använder 

sig av illustrationer för att förstå texten, oavsett tidigare svar samt hur många 

illustrationer det finns i boken.  

 

Det finns en tveksamhet i elevernas svar där de å ena sidan vill ha 

illustrationerna för att förstå textens innehåll och å andra sidan menar att 

illustrationer i böcker är till för yngre elever än de själva (jfr Jönsson 

2007:161). Samtidigt menar Martens m.fl. (2012:285–294) och Braxton 

(2007:52) att eleverna behöver illustrationerna tillsammans med texten för att 

förstå och bli kritiska till texten. När två elevers svar analyseras utifrån den 

hermeneutiska cirkeln tolkas deras svar som en process, där de reflekterar över 

nyttan med illustrationer mot åldern (Sjöström 1994:82–83). Först uppger 

Sofia och Natalie att de vill ha en illustration om textens innehåll är svår att 

förstå. Senare svarar båda eleverna att illustrationer är till för yngre elever och 

att de ser sig själva som äldre. Tolkningen av deras svar är att illustrationer har 

en betydelse för elevernas förståelse av text, trots att de upplever sig äldre och 

markerar att de har behov av en illustration vid en svårare text. 
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Sammanfattningsvis visar analysen att illustrationer i högläsningsböcker har 

en betydelse för elevernas förståelse av texten, då eleverna använder sig av 

illustrationerna för att bekräfta eller hitta vägledningar i textens innehåll och 

samverkar för att förmedla mer än bara texten i sig. Frågan är dock vilken 

betydelse har illustrationer i böcker för den individuella eleven? Vår studie 

lämnar denna fråga obesvarad, då undersökningen inte intervjuar varje elev 

och sådan information inte framkommer ur gruppintervjuerna. 

6.2 De fördelar och nackdelar som eleverna ser med illustrationer i 

böcker 

Illustrationer visar å ena sidan en fördel för eleverna, då de använder sig av 

illustrationerna för ledtrådar till texten, men å andra sidan nackdelar om 

eleverna förlitar sig på att illustrationens budskap stämmer överens med 

texten. Vår studie visar att illustrationer kan vilseleda eleverna, trots att de hört 

texten. I gruppintervjun om Allrakäraste syster som bok med illustration, 

framställdes i illustrationen att Ylva-Lis häst var helt guldfärgad, medan texten 

meddelar att hästen är vit med guldfärgad man, svans och hovar. Frida och 

Maria visade att de hade olika tolkningar på Ylva-Lis häst. Vi tolkar detta som 

att illustrationerna vid detta tillfälle försvårade för eleverna att förstå textens 

budskap, vilket innebär att eleverna kan lyssna på en text utan att relatera till 

innehållet (jfr Roe 2001:23).   

  

Rhedin (2001:130) menar att både illustrationer och text kan vara laddade med 

minnen och känslor. Vår studie visar att elever kan göra kopplingar mellan 

illustrationer och känslor samt minnen. I gruppintervjun för Draken med de 

röda ögonen gör en elev en djupare reflektion på vad flickan i berättelsen 

egentligen gör under täcket. Eleven börjar att beskriva vad hon ser i 

illustrationen och ger sedan uttryck för personliga känslor och minnen. 

Elevens respons tolkas med hjälp av den hermeneutiska cirkeln, där vi tolkar 
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att eleven upplevde en laddning av illustrationen som hon använde för att 

förklara varför flickan var ledsen.  

  

Ett annat skäl till att eleven gör en koppling mellan illustrationer och känslor 

kan vara att eleven, Ylva, tidigare haft ett resonemang om texten med en annan 

elev, Filip, och på detta sätt har Ylva utvecklat sin proximala utvecklingszon i 

samspel med andra. Boksamtalet, menar Chambers (2001:141) och Tengberg 

(2011:35), kan hjälpa eleverna att byta perspektiv samt nå deras personliga 

associationer till textens innehåll. Vidare säger Franklin och Land (2014:14) 

att eleverna kan få stöd av boksamtalets grundfrågor att uttrycka sig verbalt. 

Proximal utvecklingszon förklaras med att eleven uppmanas till att utveckla 

innevarande kunskap med stöd av andra (Hwang & Nilsson 2011:66–67). När 

vi analyserar Ylvas utveckling med hjälp av den hermeneutiska cirkeln tolkas 

det att boksamtalets grundfrågor har bidragit till att eleverna formulerar sina 

tankar till ord. Filips svar vid gruppintervjun tolkar vi som en grund och stöd 

till Ylvas utvecklande resonemang. Ylvas svar i sin tur gav nytt perspektiv till 

återstående elever, likt en cirkel där eleverna tog hjälp av varandra till 

förståelse av texten. 

  

Vår studie visar att flera av elevernas svar i gruppintervjuerna om böcker med 

illustrationer var djupare än gruppintervjuerna om böcker utan. Braxton 

(2007:52) menar att när eleven orienterar sig i texten hjälper illustrationen att 

ge en visuell hänvisning till det okända ordet. Utifrån den hermeneutiska 

cirkeln tolkas elevernas längre svar, vilket beror på att de genom högläsningen 

får lyssna på texten och sedan se illustrationer som de kan visuellt sätta till 

texten. När eleverna får både text och illustration samtidigt, tolkar vi det som 

det som att det visuella bekräftar det verbala för eleverna, vilket stärker deras 

förståelse av texten som ger dem tilltro till egen förmåga att uttrycka sig. 
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Utifrån elevernas svar har vi dock funnit att elever inte alltid behöver 

illustrationer när de återberättar en text utan kan ändå koppla textens innehåll 

till deras erfarenheter. När Bo beskriver drakens utseende berättar eleven hur 

vingar behövs för att kunna flyga, utan att vare sig text eller illustration återger 

detta. Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln tolkas elevens svar att han 

tillsammans med sin egen erfarenhet använder sig av inre föreställningsbilder 

för att förstå begreppet vingar. Vi tolkar det som att eleven via sin erfarenhet 

har kunskap om att begreppet vingar kan innebära att kunna flyga. Eleven visar 

att han aktivt använt sin inre föreställningsbild för att skapa en djupare 

förståelse till texten (jfr Elbro 2004:27, 43; Jönsson 2007:51). 

  

Sammantaget visar vår studie att det finns fler fördelar än nackdelar med att 

använda böcker med illustrationer som högläsningsböcker. Illustrationerna 

hjälper eleverna att se hur okända ord får en visuell bekräftelse och skapar 

djupare förståelse för textens innehåll, som i sin tur bidrar till elevens förmåga 

att resonera kritiskt till text och illustration. Nackdelar är dock att 

illustrationerna inte alltid behövs för att förstå texten, då illustrationerna oftast 

är skapade för texten (jfr Martens m.fl. 2012:285–294; Braxton 2007:52). 

Dock kan motstridiga illustrationer vara till fördel om syftet är att se hur 

eleverna förstått texten. Eleverna utmanas att skapa en förståelse genom att 

jämföra illustrationens och textens olika betydelser när eleverna medlar mellan 

texten och illustrationen. På detta sätt kan eleverna utmanas i sin nuvarande 

kunskapsnivå med stöd av andra, för att få en djupare förståelse för sambandet 

mellan text och illustration (jfr Hwang & Nilsson 2011:66–67).  

6.3 Elevernas attityder från studiens resultat 

Elevernas svar i gruppintervjun visar att eleverna hade vissa förväntningar på 

högläsningsböckerna. Sipe och McGurie (2006:6) markerar att om en text blir 

alltför realistisk och uppfattas störande kan eleverna protestera mot texten då 

de förväntar sig att berättelser ska vara lyckliga. Protesten menar författarna 



 

22(27) 
 

kan tolkas som att eleverna har frågor om texten och är osäkra på textens 

innehåll. Vår studie visar att Pia, Fanny och Hugo förväntade sig ett lyckligt 

slut i båda berättelserna. Elevernas svar tolkas med hjälp av den hermeneutiska 

cirkeln, där Fannys missnöje om att berättelsen hade ett tråkigt slut och Pias 

förväntan på att berättelserna skulle vara lyckliga, tolkas som en protest mot 

berättelsens realistiska slut. Hugos svar med att överföra Ylva-Li till hunden 

ses som ett försök att skapa ett mer passande avslut och därigenom tolkas 

Hugos svar som att även han protesterar mot berättelsens slut. Elevernas 

förväntningar om berättelsernas slut ses som ett missnöje till studiens val av 

berättelser och att eleverna kände sig otrygga med realistiska slut som inte 

slutar lyckligt. Rosenblatt (2002:11,93) poängterar dock att litteraturen kan 

hjälpa elever att utveckla förmågan att byta perspektiv, vilket i sin tur ger 

eleven ny insikt och blir bättre förberedd för livets svårigheter. 

  

Sammanlagt visar vår studies resultat att eleverna har olika förväntningar på 

högläsningsböcker. I elevernas svar från intervjutillfällena framgår att 

eleverna var missnöjda med berättelsernas slut, då texten väckt laddade 

känslor hos eleverna (jfr Rhedin 2001:130; Sipe och McGurie 2006:6). Trots 

att textens realistiska slut var främmande för eleverna, kan de med hjälp av 

textens innehåll skapa nya erfarenheter och förståelse till livets oförutsedda 

händelser (jfr Rosenblatt 2002:93). För att svara på frågeställningen; Hur kan 

elevernas attityder från studiens resultat påverka framtida val av 

högläsningsböcker? visar studien att eleverna har olika förväntningar, vilket 

beror på vilken typ av erfarenheter dem har med sig in i klassrummet. Även om 

eleverna har olika förväntningar på texten, så menar Lgr 11 att elever behöver möta 

olika sinnesstämningar och svåra texter, för “[...] att utveckla sitt språk, den 

egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2011:257), 

vilket är lärarens uppgift att hjälpa eleverna att nå. 
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7 Vidare forskning 

Utifrån resultatet vore det intressant att göra individuella intervjuer om elevers 

tankar och inställningar till illustrationer i böcker. Ytterligare ett förslag på 

vidare forskning skulle kunna vara att intervjua lärare hur de resonerar kring 

användandet av böcker med eller utan illustrationer. 
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Bilaga 1 
Bilaga 1: Boksamtal och intervjufrågor 

  
Boksamtalet frågor 

Allmänna frågor 

• Var det något speciellt du gillade i boken? 

• Var det något speciellt du inte gillade? 

• Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? 

• Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 

  
Intervjufrågorna 

Draken med de röda ögonen 

• Hur ser draken ut? 

• Vad var det som draken gjorde ibland i flera dagar? 

• Vad gjorde draken på kvällen när han skulle flyga iväg? 

• Hur såg draken ut när han flög iväg? 

• Vad gjorde flickan när de kom hem efter draken hade flugit iväg? 

Allrakäraste syster 

• Hur kom Barbro (Allrakäraste syster) ner till Ylva Li? 

• Vilken färg har vattnet i fontänen där Ylva Li och Barbro badar? 

• Vilken färg har Ylva Lis häst? 

• Hur såg de Elaka ut? 

• När Ylva Li och Barbro (Allrakäraste syster) åt pannkakor, var satt de då? 

  

Avslutande frågor 

• Har det någon betydelse för dig om boken har bilder (illustrationer) eller 

inte? 

• Vad händer om vi tar bort/eller lägger till bilder? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Informationsbrev & samtyckeskrav 
  
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en undersökning. 
Vi heter Caroline Fredriksson och Jessica Gustafsson och vi studerar till 
grundskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. I vår utbildning ingår det att 
genomföra en studie som kommer att presenteras i en skriftlig rapport. Studiens 
syfte är att synliggöra barns upplevelser i samband med boksamtal.  
  
För att studien ska bli så bra som möjligt behöver vi få höra elevernas tankar och 
vill därför genomföra gruppintervjuer vid två tillfällen. Eftersom eleverna är under 
15 år måste vårdnadshavare godkänna att de deltar i undersökningen. 
Undersökningen sker under skoltid. Boksamtal och gruppintervjun beräknas att ta 
en lektionstimme per gång och kommer att spelas in för att vi ska kunna gå tillbaka 
och lyssna på elevens svar. Intervjuerna sker under tystnadsplikt och elevens 
personuppgifter är konfidentiella. Detta innebär att det endast är vi som kommer 
veta vem eleven som intervjuas är. I vår uppsats kommer elevernas personuppgifter 
inte att stå med och namnen kommer att figureras. Medverkan är helt frivillig och 
kan när som helst avbrytas. 
  
Vi vill få tillbaka denna lapp oavsett om ni godkänner deltagandet eller inte senast 
den 9 november 2018. 
Godkänner ni att ert barn deltar i studien kryssar ni i rutan JA. Godkänner ni inte att 
ert 
barn deltar kryssar ni i rutan NEJ. Ni skriver sedan under med ert namn samt barnets 
namn. 
  

            �    JA 
  

            �    NEJ 
  
  
_______________________________________________ 
Namn/Underskrift 
 
_______________________________________________ 
Barnets namn 
  
Har ni några frågor angående undersökningen kan ni höra av er till oss. Ni kan 
också höra av er till vår handledare Martin Hellström. 
  

Caroline Fredriksson      Jessica Gustafsson      Martin Hellström 
Mobil:        07XX-XXXXXX              07XX-XXXXXX        07XX-XXXXXX 
Mail:           XXXXX  XXXXX             XXXXX  

 


