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Abstract 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur pedagoger motiverar användandet av 

tecknade serier i läs- och skrivundervisningen, samt undersöka vilka undervisningsmetoder 

som använts då elever har läst och skapat tecknade serier. Vidare har möjligheter och 

svårigheter med att använda tecknade serier i undervisningen undersökts. Det empiriska 

materialet baseras på två semistrukturerade telefonintervjuer med en F–3-lärare samt en 

bibliotekspedagog. Intervjudatan transkriberades ordagrant, bearbetades induktivt och 

analyserades. Resultatet visar att pedagogerna anser att tecknade serier är lämpligt som 

undervisningsmaterial för läs- och skrivundervisning. De anser att elever ska möta och 

arbeta med olika litteraturgenrer i skolan, varav tecknade serier är en av dessa. För att elever 

ska läsa och skapa egna serier behövs grundläggande förkunskaper inom litteraturgenren. 

Det komplexa serieformatet med bubblor, luckor, illustrationer och onomatopoetiska 

uttryck kan inbjuda till analytiska diskussioner i klassrummet. Tecknade serier kan väcka 

läslust hos elever som saknar läsintresse, samtidigt som illustrationer i tecknade serier kan 

öka elevernas läsförståelsen hos vissa elever. Elever med dålig självförtroende för 

tecknande kan uppleva bildskapandet negativt vilket hämmar deras serieskapande. Då 

resultatet baseras på två intervjuer är det inte generaliserbart, men det kan vara relevant för 

pedagoger som är intresserade av att använda tecknade serier i undervisningen i årskurs 1–

3.  

 

 

Nyckelord 
Multimodalt lärande, tecknade serier, litteraturgenrer, läs- och skrivundervisning 

 

Keywords 

Multimodal teaching, comics, literature genres, reading and writing teaching 



 

English Title 

Reading and writing teaching by using comics  

Tack 

Jag vill först och främst tacka de medverkande intervjupersonerna som ställde upp i 

undersökningen. Genom intervjuerna gav ni mig ett intressant material som jag fick nöjet 

att bearbeta och analysera. Sedan vill jag framföra ett stort tack till min handledare Martin 

som har varit ett stöd under hela skrivprocessen. Genom positiv feedback fick jag bra 

handledning som gjorde att arbetet kunde fortskrida. Tack för att ditt stöd! Avslutningsvis 

vill jag ge kärlek till min familj och kramar till mina vänner som på olika sätt har ställt upp 

för att möjliggöra att jag har kunnat genomföra uppsatsen. Ni är bäst! 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................... 2 
1.2 Frågeställningar ................................................................................................. 2 

2 Bakgrund och tidigare forskning ............................................................................. 3 

2.1 Multimodala texter .............................................................................................. 3 
2.2 Tecknad serie ...................................................................................................... 3 
2.3 Tecknad serie som multimodal text ..................................................................... 4 
2.4 Läs- och skrivundervisning ................................................................................. 4 
2.5 Tidigare forskning ............................................................................................... 5 

3 Metod och material ................................................................................................... 7 

3.1 Genomförande ..................................................................................................... 7 
3.2 Urval ................................................................................................................... 8 
3.3 Analys av data ..................................................................................................... 8 
3.4 Etik ...................................................................................................................... 9 
3.5 Validitet och tillförlitlighet .................................................................................. 9 
3.6 Metodreflektion ................................................................................................. 10 

4 Resultat .................................................................................................................... 11 

4.1 Tecknade serier i undervisningen ..................................................................... 11 
4.2 Elevers läsning av tecknade serier .................................................................... 12 
4.3 Serieskapande i klassrummet ............................................................................ 13 
4.4 Seriernas möjligheter och svårigheter .............................................................. 14 

5 Analys och diskussion ............................................................................................. 15 

5.1 Tecknade serier i ett multimodalt samhälle ...................................................... 15 
5.2 Tecknade serier i Karin och Lindas undervisning ............................................ 17 
5.3 Kan tecknade serier motivera till läsning? ....................................................... 17 
5.4 Illustrationer och text i kombination ................................................................. 18 
5.5 En kreativ utmaning att skapa tecknade serier ................................................. 19 

6 Avslutning ................................................................................................................ 20 

6.1 Vidare forskning ................................................................................................ 21 

Refrenser .......................................................................................................................... 23 

 

Bilagor 

Intervjufrågor  25 

Följebrev till informanter 26 



 

1 
 

1 Inledning 

Under utbildningen på F–3-lärarprogrammet får blivande grundskollärare lära sig 

betydelsen av att elever ska lära sig läsa, skriva, tolka texter och bli kritiska läsare. 

Genom läs- och skrivundervisning kan elever få nya kunskaper, medverka i ett 

demokratiskt samhälle och uppleva nya världar. I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (benämns vidare Lgr 11) står det att skolan 

ska erbjuda undervisning som stimulerar till läsning och skrivning  (Skolverket,  

2018, s. 257). 

Statens medieråd (2019, s. 6–7) publicerade nyligen undersökningen Ungar 

& medier 2019 där det framkommer att ungas läsande har minskat samt att deras 

läsande av böcker har fått ge vika för användandet av digitala medier. Den fysiska 

boken attraherar inte barn på samma sätt som tidigare, de väljer istället mobilen och 

surfplattan där de kan titta på tv-serier, spela spel och chatta. Barn föredrar istället 

upplevelser från det som Selander & Kress (2017, s, 26–27) benämner multimodala 

texter. Det är texter där bilder, gester, ljud, grafiska former och texter kombineras 

för att uttrycka ett innehåll. Boglind & Nordenstam (2016, s. 131) ger exempel på 

multimodala texter som barn möter i dagens samhälle, till exempel datorspel, tv-

serier, film, bilderböcker och tecknade serier. I Lgr 11 (Skolverket, 2018) nämns 

varken multimodala texter eller tecknade serier ordagrant, men i kursplanen i 

svenska, under centralt innehåll för åk 1-3 står det att elever ska undervisas i ”texter 

som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webtexter” vilket motiverar 

undervisning med multimodala texter (Skolverket, 2018, s. 259). 

Under mina tidigare praktikperioder har jag varit delaktig i lektioner där 

elever skapat multimodala texter i form av bilderböcker. Det har varit lektioner fyllda 

av kreativitet, skrivlust och tecknarglädje, men också känslor av irritation samt 

elever med skrivkramp och dåligt självförtroende gällande tecknande. En annan 

multimodal litteraturgenre där text och bild kombineras är tecknade serier. Den 

främsta skillnaden mellan bilderböcker och tecknade serier är enligt Wiktorin (2007, 

s. 132) att läsaren av tecknade serier kan betrakta en större mängd bilder på en och 

samma sida eller uppslag, medan bilderböcker ofta består av en eller ett fåtal bilder 

på varje sida. Texten i tecknade serier är ofta interagerad med seriens illustrationer 

och karaktärernas dialoger och tankar uttrycks med prat- och tankebubblor.  
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Möjligheten att använda tecknade serier som undervisningsmaterial är något som 

nämns i kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2017, s. 10) 

Vidare i det centrala innehållet för kursplanen i svenska (Skolverket, 2018, 258–259) 

beskrivs hur elever ska undervisas i ”strategier för att skriva olika typer av texter 

med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” samt ”skapande 

av texter där ord och bild samspelar”. Elever ska arbeta med ”berättande texters 

budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med 

inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person- och miljö-

beskrivningar”. Ovanstående delar ur det centrala innehållet i svenska går att koppla 

till undervisning med tecknade serier då det är en litteraturgenre som ofta är 

uppbyggd med samma struktur som mer textrika berättelser, med undantag för 

person- och miljöbeskrivningarna som ofta beskrivs genom illustrationer i tecknade 

serier.  

I denna uppsats undersöks hur undervisning med tecknade serier motiveras 

och kan genomföras i klassrummet, där läsning och skapande av tecknade serier är 

det centrala temat. En annan del handlar också om att beskriva vilka möjligheter och 

svårigheter pedagogerna har upplevt de dem använt tecknade serier som 

undervisningsmaterial.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i årskurs 1–3 motiverar 

användandet av tecknade serier i läs- och skrivundervisningen, samt undersöka vilka 

undervisningsmetoder de använder gällande elevers läsning och skapande av 

tecknade serier. 

1.2 Frågeställningar 
- Varför väljer pedagoger i årskurs 1–3 att använda tecknade serier i läs- och 

skrivundervisningen? 

- Vilka undervisningsmetoder använder pedagoger i årskurs 1–3 då elever 

ägnar sig åt läsning samt skapande av tecknade serier? 

- Vilka möjligheter och svårigheter anser pedagoger att det finns då elever 

läser och skapar tecknade serier? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I avsnitt 2.1 till 2.4 presenteras och förklaras studiens begrepp vilka är multimodala 

texter, tecknad serie och tecknad serie som multimodal text samt läs- och 

skrivundervisning. I 2.5 presenteras tidigare forskning inom området, där både  

internationell och nationell forskning inom området har använts. 

2.1 Multimodala texter 
I dagens samhälle är det vanligt att människan använder flera mediala kanaler, 

teckenvärldar och uttrycksformer för att kommunicera. Människan använder och 

möts genom så kallade multimodala texter, vilket innebär sammansatta texter där 

bilder, gester, ljud, grafiska former samt texter kombineras för att uttrycka ett 

innehåll (Selander & Kress, 2017, s. 26–28). Häggström & Örtegren (2017, s. 15) 

skriver att inom socialsemiotiken är all kommunikation multimodal och uppbyggd 

av olika semiotiska system. Dessa system är uppbyggda av betydelsebärande och 

specifika tecken, till exempel alfabetet med bokstäverna, talet som består av fonem 

samt bilden som är uppbyggd av olika visuella element. En människa som kan 

använda flera semiotiska system på ett medvetet sätt antas har större kommunikativ 

förmåga. Om lärare arbetar med multimodala texter i klassrummet kan därför 

möjligheterna öka för att fånga fler elevers uppmärksamhet vilket kan bidra till ett 

ökat lärande.  

2.2 Tecknad serie 
De flesta människor som hör begreppet tecknad serie kan förmodligen visualisera en 

tecknad serie framför sig, medan att beskriva en tecknad serie med ord kan upplevs 

komplicerat. För att förklara komplexiteten ges här exempel på hur olika författare 

definierar begreppet tecknad serie. Ander (2003, s. 143) beskriver tecknad serie som 

en ”filmremsa där tecknaren har valt ut vissa rutor”, denna förklaring påminner om 

Magnussons (2005, s. 26) definition där serie förklaras som ”en överblickbar sekvens 

av orörliga berättande bilder”. Fredrik Strömberg (2005, s. 133) menar att serier är 

ett ”orörligt bildmedium som skall upplevas kronologiskt och/eller temporalt”.  

Språket i tecknade serier är komplext eftersom den består av flera dimensioner 

där ljud, hastighet, rörelse och sinnesstämning förmedlas på olika sätt genom bild 

och text i rutor (Ander, 2003, s. 134). Handlingen i en tecknad serie är uppdelad i 

rutor och mellan varje ruta finns ett tomrum ”luckor” som möjliggör för läsaren att 
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tolka vad som sker mellan varje ruta (Jacobs, 2017, s. 21). I seriens rutor visualiseras 

ljud genom onomatopoetiska uttryck där typografi och bild kombineras. Detta 

uttrycks med ord som exempelvis BOOM! POFF! Karaktärernas dialoger och tankar 

visualiseras med olika prat- och tankebubblor. Bubblorna tillsammans med 

illustrationerna är det som karaktäriserar en tecknad serier (Ander, 2003, s. 134–

135). Jacobs (2017, s. 22) menar att det skulle vara omöjligt att tolka handlingen i 

en tecknad serie om texten isolerades från de illustrationerna som ofta visar 

tonhöjningar, emotioner och karaktärer. 

2.3 Tecknad serie som multimodal text 
Wiktorin (2017, s. 132) skriver att tecknade serier är multimodala texter där det 

visuella och textuella kombineras för att uttrycka ett innehåll. När bilder och text 

kombineras får läsaren möjlighet att uppleva nya miljöer, både fiktiva och verkliga. 

Bilder kan också genom färg och form förmedla känslor och ge upphov till olika 

associationer. Hjärnan antas också ha lättare för att lagra bilder i långtidsminnet än 

enbart text. Detta gör att text i kombination med bild antas stimulera flera delar av 

hjärnan vilket kan öka förståelsen. Häggström & Örtegren (2017, s. 13) menar att en 

betydelsefull skillnad mellan bild och text är att orden kan beskriva och förklara, 

medan bilden liknar det den avbildar, en bild kan även uttrycka idéer, känslor, tankar 

och händelser och processer.  

Tecknade serier påminner om bilderböcker där text kombineras med bilder för 

att uttrycka en berättelse. Skillnaden mellan tecknade serier och bilderböcker är att 

läsaren av en tecknad serie kan betrakta flera berättande bildrutor samtidigt på en 

sida eller ett helt uppslag. En annan viktig skillnad är att texten i tecknade serier ofta 

är interagerad med seriens illustrationer, samt att berättelsens dialoger, tankar och 

beskrivningar är integrerade direkt i bilderna (Wiktorin, 2017, s. 132). 

2.4 Läs- och skrivundervisning 
Liberg (2007, s. 28) beskriver vikten av att barn tränar på att läsa och skriva 

olika texter. Det leder till nya läs- och skrivupplevelser vilket utvecklar barns 

förmåga att uttrycka sig på andra sätt än genom talspråket. Barn får på så vis redskap 

och strategier för att tolka olika genrer och själv kunna formulera sådana texter. 

Liberg (2007, s. 35) menar också att när barn utvecklar sina läs- och skrivstrategier 

för olika litteraturgenrer blir dem mer flexibel i sitt läsande och skrivande och kan 

lättare ta sig an olika texter. När det gäller specifikt skrivning menar Liberg (2007, 
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s. 31) att barns skrivande bygger på tidigare möten och skriverfarenheter av olika 

texter exempelvis böcker, tecknade serier eller TV-program. Det är viktigt att 

eleverna tillåts inspireras av dessa multimodala texter när de sedan producerar egna 

texter i skolan. Vidare skriver Liberg (2007, s. 38) att en språkmiljö som inbjuder till 

läsning och samtal om läsning är positiv för elevernas läs- och skrivutveckling. 

Frykholm (2007, s. 105) och Stensson (2015, s. 14) menar att tillgången på 

spännande och meningsfulla texter är väsentlig för att skapa intresse för läsning och 

skrivning. Det ska vara en bred variation av litteraturgenrer och svårighetsgrad då 

barn har olika intressen. Frykholm (2007, s. 105) menar att det ofta är mer relevant 

för läsare att innehållet är spännande och bekant än att texten är tekniskt enkel att 

läsa. Även mindre skickliga läsare kan med möda läsa en avancerad text.  

Enligt Stensson (2015, s. 15–21) behöver barn hjälp med att hitta strategier 

för att bli bra läsare, de behöver träna på att bygga upp inre bilder och koppla dessa 

till egna erfarenheter för att uppnå en bra läsförståelse. Samtal om texter ökar 

läsförståelsen och tränar barnen på att tolka budskap i texter. Det är språkutvecklande 

eftersom eleverna tränar på att uttrycka de tankar som skapas när dem läser.  

 

2.5 Tidigare forskning 
Svensk forskning inom ämnet tecknade serier i undervisningen är begränsad. Detta 

område är däremot mer utforskat i USA, vilket kan bero på att det finns en mer 

utvecklad kultur för tecknade serier där.  

Gemensamt för den tidigare forskningen är att resultatet belyser hur 

kombinationen av det visuella och textuella kan främja elevers läs- och 

skrivinlärning. Den rika mängden illustrationer som finns i serier kan också 

underlätta elevernas analytiska förhållningssätt till texter, vilket kan bidra till bättre 

läsförståelse. McGrail, Rieger & Doepkers (2017, s. 26–28) forskning visar att 

undervisning med tecknade serier bidrog till att elevernas vokabulär ökade samt att 

deras läs- och skrivförmåga steg precis över deras tidigare kapacitet. När det gäller 

bildstöd vid läsning menar Ranker (2007, s. 303) att det är positivt för alla som lär 

sig att läsa, men speciellt effektivt vid inlärning av ett nytt språk. När 

andraspråkselever har ett lägre ordförråd på sitt andraspråk förtydligar bilder 

innehållet i texten, samt ökar möjligheterna för eleven att förstå berättelsens 

sammanhang. Wallner (2017, s. 92) påpekar att undervisning med serier är lämplig 

ur ett multimodalt perspektiv där kombinationen av text och bild kan bli ett stöd, 
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men för elever som saknar förförståelse för hur serier är uppbyggda och ska läsas 

kan snarare undervisningen upplevas som något negativt. Wallner (2017, s. 94) 

skriver vidare att även om serier initialt kan upplevas som något svårt, går det att lära 

sig att läsa och förstå genom undervisning om seriers uppbyggnad. Seriens speciells 

struktur med sekventiella bilderna och luckor gav eleverna i Wallners forskning stort 

tolkningsutrymme av handlingen, vilket möjliggjorde för lärarna att väcka analytiska 

diskussioner om seriens innehåll. Wallner (2017, s. 96) menar också att när eleverna 

diskuterade seriernas symbolspråket och experimenterade med detta genom eget 

serieskapande, fick dem förutsättningar att utveckla förståelse för vad karaktären vet, 

vad läsaren vet, hur prosodin i en serietext kan skapas samt hur känslor kan 

visualiseras.  

I Rankers (2007, s. 303–304) forskning fann majoriteten av eleverna 

läsning av tecknade serier som en lustfylld upplevelse, vilket också gjorde dem mer 

motiverade till läsning av annan litteratur. Ranker påpekar dock att även andra 

faktorer än serieläsning var betydelsefulla för elevernas framsteg.. Läraren hade 

höga förväntningar på sina elever vilket speglade sig i elevernas prestation, eleverna 

tränade på förståelse av andra multimodala texter samt att eleverna tränades på att 

reflektera över sin egen läs- och skrivutveckling.  

Det finns forskning om elevers serieskapande i klassrummet och Morrisson, 

Timothy & Chilcoat (2002, s. 759) skriver att strukturen för textskapande med 

tecknade serier påminner om vanligt berättelseskrivande, där handlingen innehåller 

inledning, miljö- och personbeskrivningar, problem, lösning och en avslutning. 

Illustrationerna är en viktig del av handlingen och beskrivningarna i en tecknad serie, 

vilket innebär att elever bör kunna uttrycka sig med bilder när de skapar en tecknad 

serie. Genom serieskapandet tränar elever på att göra kortfattade dialoger, 

sammanfatta och använda dramatiska uttryck och uttrycka icke-verbal 

kommunikation genom illustrationerna.  

Lärarnas egna erfarenheter och uppfattningar av serier påverkar huruvida dem 

anser att serier är lämpligt som undervisningsmaterial. I McGrail et al. (2017, s. 18–

19) undersökning hade lärarna inledningsvis en negativ syn på serier och dem 

upplevde en osäkerhet i att använda det som undervisningsmaterial. Det berodde på 

deras ointresse och bristande erfarenhet för litteraturgenren. Några lärare hade en 

uppfattning om att den rika mängden illustrationer tillsammans med texten skulle 

komplicera läsningen för eleverna. Allteftersom lärarna undervisade med tecknade 
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serier fick dem erfara att elevernas läs- och skrivförmåga utvecklades. Detta 

förändrade lärarnas uppfattning om tecknade serier som undervisningsmaterial, från 

ett negativt till ett positivt inslag i språkundervisningen.  

3 Metod och material  

I detta avsnitt redogörs val av metod för datainsamling, urval, analys av data, etik, 

validitet och tillförlitlighet samt metodreflektion. I del 3.1 presenteras valet att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. I del 3.2 beskrivs svårigheterna med 

uppsatsens urval och informanterna presenteras. Bearbetning av intervjudatan samt 

analysmetod redogörs i del 3.3. I del 3.4 redogörs för de etiska ställningstaganden 

som gjorts för undersökningen och i del 3.5 diskuteras uppsatsens validitet och 

tillförlitlighet. Avsnittet avslutas med en metodreflektion i del 3.6.  

3.1 Genomförande 
För att uppnå studiens syfte och få svar på frågeställningarna har kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer genomförts. Kvale & Brinkmann (2009, s. 17–18) 

menar att intervjun kan möjliggöra att forskaren får en djupare förståelse bakom den 

intervjuades (informanternas) val och handlingar. Intervjun ses som ett samtal där 

forskaren samspelar med informanten för att samla in data om ett kunskapsområde. 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer grundar sig i Denscombes (2017, 

s. 266) beskrivning av insamlingsmetoden, att forskaren har förberedda frågor som 

den vill ha svar på, samtidigt som intervjuaren har ett flexibelt förhållningssätt till  

frågornas ordningsföljd och informanten ges utrymme att utveckla sina svar. 

Undersökningens intervjufrågor (bilaga I) utvecklades utefter tre tema: lärarens 

relation till tecknade serier, elever läser tecknade serier och elever skapar tecknade 

serier.  

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev till 

informanterna via mejl (bilaga II). Informationsbrevet beskrivs mer detaljerat i del 

3.4. Efter överenskommelse med informanterna genomfördes två intervjuer via 

telefon. Intervjuerna spelades in med både diktafon och mobiltelefon och samtalen 

tog mellan 30–40 minuter att genomföra.   
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3.2 Urval 
För att undersöka studiens syfte och få svar på frågeställningarna behövde jag finna 

F–3-pedagoger som använde tecknade serier undervisningen. Men att hitta ett 

lämpligt urval till denna undersökning var komplicerat och tidskrävande och går inte 

att beskriva utefter någon vetenskaplig mall gällande urval.  

För att finna relevanta pedagoger att intervjua vände jag mig först till 

föreningen Seriefrämjandet och Egmont publishing som driver projektet ”Serier i 

undervisning”, men det resulterade tyvärr inte i några kontakter med pedagoger. 

Istället riktades sökandet mot sociala medier. På facebook skrev jag ett inlägg i 

gruppen ”Årskurs F–3 Tips och idéer” som vid tillfället hade 32 592 medlemmar, 

vilket resulterade i att en pedagog anmälde sitt intresse. På Instagram sökte jag på 

#serieriundervisning och #serieundervisning för att upptäcka pedagoger som arbetat 

med tecknade serier i undervisningen. Jag fann ett fåtal pedagoger som jag skickade 

en förfrågan till och två anmälde sitt intresse. Tyvärr blev det ett bortfall av en 

pedagog då hon var svår att få kontakt med. Följande personer deltog i studien och 

dessa presenteras med fiktiva namn:  

Linda är född 1979 och arbetar som bibliotekspedagog på en skola. 
Utöver sina arbetsuppgifter som bibliotekarie undervisar hon även i 
ämnen som rör litteratur, informationssökning och källkritik. Hon har 
sex års erfarenhet av att arbeta med serier i undervisningen i årskurs F–
3. Hon läste många serier som barn och tonåring, men i vuxen ålder 
förekommer det ej. 

Karin är född 1978 och arbetar sedan 1,5 år som läromedelsförfattare. 
Innan dess har hon tio års erfarenhet av att arbeta som legitimerad F–3 
lärare. Hon har flera års erfarenhet av att undervisa med tecknade serier 
i årskurs F–3. Som barn och tonåring läste hon serier, men inte som 
vuxen. 

3.3 Analys av data 
Då intervjuerna ägt rum transkriberades intervjuerna ordagrant. För att bekanta mig 

med materialet läste jag igenom det flera gånger och antecknade samtidigt i 

marginalerna. Analysmaterialet bearbetades induktivt vilket innebär att studiens 

empiriska material kategoriserades utefter förutbestämda teman: elever läser 

tecknade serier, elever skapar tecknade serier och övrigt, För att strukturera upp 

materialet ytterligare sorterades varje tema i underkategorier: textgenrer, läslust, 

läsförståelse, skapande, möjligheter och svårigheter samt övrigt.  Detta gjorde att 

jag fick tydlig överblick över materialets innehåll och kunde urskilja likheter och 

skillnader i informanternas svar.  
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3.4 Etik 
Studiens utformning följer Vetenskapsrådets (2002, s. 7–14) fyra huvudkrav på 

forskningsetiska principer vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De etiska aspekterna av undersökningen 

var viktiga då metoden för datainsamlingen var intervjuer. Innan intervjuerna 

genomfördes kontaktades informanterna och ett informationsbrev bifogades (se 

bilaga II). I informationsbrevet presenterades intervjuns förutsättningar, till exempel 

att deltagandet var frivilligt, studiens syfte, intervjuns genomförande, information 

om konfidentiellt och intervjumaterialets användningsområde samt hanteringen av 

detta. I informationsbrevet uttrycktes också en önskan om att spela in intervjuerna, 

men att detta var frivilligt. Innan intervjuerna startade fick därför informanterna 

godkänna huruvida ljudinspelning kunde ske eller ej. Ljudinspelningarna sparades 

under det pågående arbetet med uppsatsen, men raderades när studien var 

genomförd. 

3.5 Validitet och tillförlitlighet 
Vid vetenskaplig forskning strävar forskaren efter att undersökningarna har hög 

validitet och reliabilitet. Validitet innebär att de undersökningsmetoder som används 

verkligen undersöker det som syftet och frågeställningarna beskriver. För att få svar 

på studiens syfte valdes semistrukturerade intervjuer där intervjuprotokollet bestod 

av huvudfrågor och alternativa följdfrågor. För att intervjufrågorna skulle ha god 

validitet och inte misstolkas skickades de till handledaren för kontroll och 

bearbetades sedan utefter handledarens förslag på revideringar. För att kunna ge ett 

tydligt resultat har intervjuerna spelats in och transkriberats ordagrant. 

Då undersökningen är kvalitativ grundar sig resultatet på mina tolkningar av 

informanternas intervjusvar. Det var önskvärt att göra objektiva tolkningar och 

analyser, men oavsiktligt är både tolkningar och analyser färgade av mina egna 

åsikter. Troligtvis skulle både tolkningar och analyser skilja sig åt om en annan 

person genomförde samma undersökning och fick samma intervjudata. Resultatet i 

denna undersökning är inte generaliserbart då resultatet av grundar sig i två 

intervjuer, dock kan det vara intressant för lärare som är intresserade av att använda 

tecknade serier i undervisningen. 
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3.6 Metodreflektion 
I uppsatsens slutskede har jag reflekterat över metoden att genomföra intervjuer för 

att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Eftersom det var svårt att få tag 

i informanter till undersökningen borde alternativet att genomföra en systematisk 

litteraturstudie ha övervägts i ett tidigt skede av uppsatsens planering. Dock skulle 

tyngden i en sådan litteraturstudie basera sig på internationell forskning, men då jag 

strävade efter att få ett svenska perspektiv på min undersökning, anser jag att valet 

att genomföra intervjuer var relevant för mitt syfte. Trots att undersökningen endast 

baseras på två intervjuer, kunde jag ändå få en uppfattning om hur svenska 

pedagoger använder tecknade serier i sin undervisningen och ta del av deras 

erfarenheter inom området. 

Jag har reflekterat över varför så få informanter var intresserade av att ställa 

upp på en intervju inom detta forskningsområde. Det finns förmodligen flera 

anledningar, exempelvis tidsbrist, ointresse för litteraturgenren, vissa pedagoger 

anser kanske att tecknade serier inte klassas som litteratur och platsar därför inte i 

svenskundervisningen. En del pedagoger ser kanske tecknade serier som en social 

markör där det inte anses vara ”finlitteratur” och väljer bort det av den anledningen. 

Det optimala hade varit att genomföra intervjuerna som personliga möten med 

informanterna, men det stora avståndet mellan oss gjorde att telefonintervju var det 

rimligaste alternativet. Fördelen med telefonintervjuerna var att jag inte behövde 

lägga tid och pengar på att resa långt samt att både jag och informanterna kunde 

genomföra intervjun på valfri plats. Nackdelen med telefonintervjuerna var att den 

personliga interaktionen gick förlorad, vilket innebar att jag som intervjuare ej kunde 

observera informanternas kroppsspråk eller mimik. Ibland var det svårt att uppfatta 

huruvida informanterna var klara med sina resonemang eller tog en tankepaus för att 

sedan utveckla sina svar ytterligare. Som helhet är jag dock nöjd med telefon-

intervjuerna då båda informanterna var verbala vilket gav ett omfattande material att 

analysera.  
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4 Resultat 

I följande avsnitt redovisas det empiriska resultat som framkom efter genomförda 

intervjuer. I del 4.1 Tecknade serier i undervisningen presenteras varför pedagogerna 

har valt att använda tecknade serier i undervisningen. I del 4.2 Elevers läsning av 

tecknade serier beskrivs pedagogernas erfarenheter av tecknade serier i 

läsundervisningen och i del 4.3 Serieskapande i klassrummet beskrivs hur 

pedagogerna har undervisat då eleverna skapar egna serier. Avslutningsvis i del 4.4 

Seriernas möjligheter och svårigheter redovisas vilka möjligheter och svårigheter 

undervisning med tecknade serier kan innebära.  

4.1 Tecknade serier i undervisningen 
Pedagogerna Karin och Linda anser att elever i årskurs F–3 ska arbeta med 

varierande uppgifter inom olika litteraturgenrer i undervisningen och de motiverar 

undervisningen utifrån vad som står i kursplanen i svenska. De uppfattar att tecknade 

serier ibland glöms bort som en litteraturgenre inom svenskundervisningen och att 

det eventuellt kan vara en anledning till att pedagoger inte använder tecknade serier 

i undervisningen. Karin menar att det finns ett värde i att presentera olika 

litteraturgenrer eftersom elever är individer med olika intresse och smak för 

litteratur. Hon anser att det är viktigt att elever får läsa litteratur som dem tycker om 

så att läsningen blir lustfylld. Karin berättar hur hon bemöter elever som säger att 

dem inte tycker om att läsa en viss litteraturgenrer, till exempel tecknade serier: 

då tar man reda på ’varför tycker du inte om serier’, ’vad är det som 
gör att du inte tycker om det’, ’är det berättelsen i sig eller är det 
uttrycksformen’ så tänker jag att det är. Jag lägger inte så stort värde i 
det. Det är bättre att låta eleverna hitta det dem tycker om att läsa och 
sen erbjuda de nytt nytt nytt hela tiden 
 

Som pedagog anser Karin att hon har ett viktigt uppdrag med att hjälpa elever att bli 

medvetna om vilken litteratur dem tycker om att läsa. Både Karin och Linda anser 

att litteraturgenren tecknade serier kan vara betydelsefull för dem elever som saknar 

läslust, vilket båda motiverar som en anledning att använda tecknade serier i 

undervisningen. Karin tror att det är en berättelseform som ofta är lättare att ta till 

sig eftersom bilden förstärker handlingen och underlättar för eleverna att tolka och 

förstå det dem läser. Karin förtydligar att bildstöd hjälper läsaren att ta till sig 

berättelsen, men att det egentligen handlar om att eleverna ska hitta en berättelse som 

tilltalar dem, vilket lika gärna kan vara en tecknad serie som en bok.  
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När Linda reflekterar över tecknade serier i undervisningen tänker hon främst 

på dem andraspråkselever som är nya användare av sitt andraspråk. Hon anser att 

mycket av den skönlitteraturen som är skriven för dessa elever är omodern. 

Litteraturen består ofta av omoderna handlingar och ett språk dagens eleverna inte 

kan relatera till, illustrationerna är ofta mindre tilltalande också. Hon tror exempelvis 

att tecknade serier skulle kunna öka deras lust att läsa på sitt andraspråk, om serierna 

hade ett spännande och modernt innehåll samt tilltalande illustrationer. Linda tror 

även att den rika mängden illustrationer skulle stödja eleverna i deras läsförståelse, 

vilket gör att dem får större behållning av läsupplevelsen. Hon önskar att det fanns 

ett större utbud av tecknade serier skrivna specifikt för andraspråkselever, då hade 

hon använt den i sin undervisning.  

 

4.2 Elevers läsning av tecknade serier 
Karin och Linda har använt tecknade serier som material för att undervisa i 

läsförståelse. Båda pedagogerna är överens om att bilden har en viktig betydelse 

eftersom den stödjer texten, vilket underlättar för elever att tolka berättelses handling 

och därmed öka deras möjlighet till läsförståelse. När Karin har undervisat i 

läsförståelse har eleverna tränat på att göra bildanalyser av seriebilder. Hon har då 

analyserat och diskuterat seriebilder tillsammans med eleverna, för att dem ska lära 

sig reflektera över illustrationerna och handlingen. För att medvetengöra eleverna 

om vad de läser, vad de ser på bilderna och hur dem tar reda på det, har Karin ställt 

reflekterande frågor till den tecknade serien, exempelvis:  
vad tror ni att det händer precis innan [serierutan], vad tror ni händer 
precis efter [serierutan], vad skulle ni gjort om ni var karaktären i 
serien i den händelsen, hur vet man att det är en serie, skulle det kunna 
vara en verklig serie eller, […] hur vet man att det är en 
fantasiberättelse 
 

Karin menar att när eleverna får reflektera över handlingen och illustrationerna kan 

det förtydliga handlingen för eleverna och underlätta läsförståelsen. Eleverna får 

kanske också bättre förutsättningar för att orientera och identifiera sig med 

handlingen samt ifrågasätta handlingen. Till skillnad mot en skönlitterär bok så 

förenklar och förtydligar seriebilderna, vilket underlättar för läsaren att ta till sig 

berättelsen. Både Karin och Linda tror att elever som har svårt med läsförståelsen 

kan ha lättare för att tolka handlingen med hjälp av bilderna och bubblorna, samtidigt 

kan vissa elever uppleva en tecknad serie som rörig och svårtolkad och istället finna 
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berättelser utan bilder enklare. Karin tror att det kan vara en svår utmaning att läsa 

och tolka serier för en del elever eftersom det är många komponenter eleven måste 

ta hänsyn till i sin läsning, dels rutornas läsriktning, illustrationer och bubblor, men 

även handling och illustrationer. 

När eleverna i Lindas klasser skulle läsa tecknade serier handlade det initialt 

om undervisning med källkritik, men då hon insåg att eleverna saknade förkunskaper 

i serieläsning fick hon istället inrikta undervisningen på hur tecknade serier ska läsas. 

Hon ägnade mycket undervisningstid åt att lära eleverna om hur serier är uppbyggda 

för att ge de rätt grundkunskaper inför deras egna serieläsande. Då hon tidigare 

arbetade på skolor med hög andel andraspråkselever upplevde hon att dessa elever 

saknade erfarenhet av serieläsning. Linda tror inte att dessa elever har kommit i 

kontakt med tecknade serier i deras hemländer. Eleverna hade hört talas om tecknade 

serier, men inte själva läst någon serietidning vilket gjorde att dem fann 

serieläsningen komplicerad. Linda berättar att eleverna inte visste i vilken ordning 

serierutorna skulle läsas, några elever började läsa neråt. Idag arbetar Linda på en 

skola i ett mindre samhälle där majoriteten av eleverna har svenska som modersmål, 

flertalet av dessa elever har haft god kännedom om hur serier ska läsas. Hon har 

upplevt att dessa elever initialt har haft en större entusiasm inför att arbeta med 

litteraturgenren.  

 

4.3 Serieskapande i klassrummet 
Eleverna i Karin och Lindas klassrum har fått skapa egna serier i årskurs 2 och 3. I 

Lindas klassrum har eleverna främst arbetat i par då Linda upplevde att eleverna 

gynnades av samarbeta, medan Karins elever först har arbetat i par för att slutligen 

konstruera en egen serie. Karin och Linda är samstämmiga i att deras elever har 

behövt bygga upp förkunskaper inom litteraturgenren för att själva kunna skapa egna 

tecknade serier. Karin berättar att det krävde flera förberedande lektioner där 

eleverna ägnade sig åt läsning samt arbetsuppgifter om vad som karaktäriserar en 

tecknad serie. Hon ger flera exempel på vad eleverna har arbetat med: utgått från 

kända berättelser och gjort om till tecknade serier, utgått från seriestrippar och gjort 

om dessa till berättelser samt skrivit pratbullor till bilder. Eleverna har även arbetat 

med onomatepoetiska ord under en hel lektion. Karin berättar också att en annan 

lektion har fokuserat på de tecken som kan visualisera en känsla eller förstärka en 

situation, exempelvis ”tecken när något går fort eller när någon är svettig eller det är 
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jobbigt”. Karins elever tränande även på att göra karaktärsbeskrivningar och fundera 

på hur olika miljöer kan vara uppbyggda. När eleverna hade fått förkunskaper om 

tecknade serier var dem redo att sätta igång med serieskapandet. Elevernas serie 

skulle baseras på en självupplevd händelse, ett tema eller en berättelse som klassen 

läst gemensamt. 

Temat för serierna som Lindas elever skulle konstruera var främst källkritik 

men handling, karaktär och miljö fick eleverna själva bestämma. Eleverna fick först 

göra flera serieskisser för att hela tiden utveckla handling och illustrationer innan 

den slutgiltiga versionen skapade. Linda lyfter fram betydelsen av att använda 

stödord som hjälpmedel för att utveckla handlingen samt möjligheten att först skapa 

bilder för att sedan skriva pratbubblor till bilderna. Hon anser också att 

serieskapandet kan vara en intressant uttrycksform när elever ska sammanfatta 

berättelser, då dem både genom text och bild får redovisa sina sammanfattningar. De 

svårigheter Linda har upplevt handlar främst om att elever inte anser sig teckna bra, 

vilket påverkas deras motivation att utveckla en handling, vilket i sin tur gör hela 

processen att skapa serier till en negativ upplevelse. Då tror Linda att det är en fördel 

att utforma serieskapandet som en gruppaktivitet där eleverna kan inspirera och 

hjälpa varandra med uppgiften. 

När det gäller hantering av elevernas färdiga seriealster har Karin och Linda 

haft olika metoder för att sammanställa dessa. Karin har haft som mål att elevernas 

serier ska sammanställas till klassens egna serietidning, men innan elevernas serier 

kunde sättas ihop till en serietidning fick dem olika arbetsuppgifter, till exempel att 

skapa en framsida och baksida. Det blev också ett bra tillfälle att lära eleverna vad 

en kolofon är samt vilka som kan vara författare och illustratörer i serietidningar. 

Projektet avslutades med att Karin kopierade upp tidningen så att alla elever fick 

varsitt exemplar av klassen egna serietidning. Lindas elever har fått visa upp och 

berätta om serierna för klassen och sedan har de exponerats på en anslagstavla på 

skolan så att fler klasser kunde ta del av klassens seriealster. 

4.4 Seriernas möjligheter och svårigheter 
I denna del sammanfattar jag möjligheter och svårigheter som Karin och Linda har 

upplevt rörande elevers läsning och skapande av tecknade serier. Att läsa och tolka 

serier kan vara en svår utmaning för vissa elever eftersom det är många faktorer 

eleven måste ta hänsyn till i sin läsning, dels rutornas läsriktning, bubblorna och de 

förstärkande symbolerna samt texten i kombination med illustrationerna. Karin och 
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Linda tror att elever som har svårt med läsförståelsen kan ha lättare för att tolka 

handlingen med hjälp av bilderna och bubblorna, samtidigt kan andra elever uppleva 

en serie rörig och svårtolkad och finna berättelser utan bilder enklare. Karin har 

märkt att många elever som saknar läsintresse har känt större motivation att läsa 

tecknade serier framför böcker. 

Att skapa serier är något som elever kan finna lustfyllt eftersom det inbjuder 

till laborerande med språket. Karin säger att hennes elever har tilltalats av att 

experimentera med olika prat- och tankebubblor, interpunktion samt hur bokstäver 

och ord kan utformas. Hon tänker också att dem elever som har svårt att skriva längre 

texter kan finna det mer givande att skriva korta texter och sedan komplettera 

handlingen med bilder. Serieskapandet där kombinationen av text och bild är central 

kan också begränsa vissa elever. Både Karin och Linda har upplevt att elever med 

sämre självförtroende för bildskapande även blev hämmade i deras serieskrivande. 

Linda har också upplevt att elever som har svårt med finmotoriken tappade 

motivationen och intresset för serieskapande, då både ritandet och skrivandet i 

serierutor var detaljerat.  

5 Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till de begrepp och 

den tidigare forskningen som presenteras i bakgrundsdelen. I analysen vävs också 

delar in från det centrala innehållet för årskurs 1–3 i kursplanen för svenska 

(Skolverket, 2018, s. 258–259), vilka presenteras i uppsatsens inledning.  

5.1 Tecknade serier i ett multimodalt samhälle 
Människan möts genom multimodala texter, vilket innebär att bilder, gester, grafiska 

former, ljud och text kombineras på olika sätt för att uttrycka ett innehåll (Selander 

& Kress, 2017, s. 26–28). Dagens barn och ungdomar föredrar mer komplexa 

multimodala texter som TV, film och spel (via mobiltelefon eller surfplatta) framför 

böcker, vilket undersökningen Ungar & medier 2019 (Statens medieråd, 2019, s. 7) 

visar. Ett bristande intresse för läsning på fritiden kan förmodligen återspegla sig i 

elevernas intresse för läsning i skolan. I skolan har dock inte eleverna någon 

valmöjlighet huruvida dem ska läsa eller sitta med mobilen under skoltid, utan det 

är läraren som bestämmer. I en multimodal tid som denna är det kanske extra viktigt 

att skolan blir den plats där elever får möjlighet att träna på läsning och upptäcka 
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glädjen med läsning, även med mindre komplexa multimodala texter som 

exempelvis tecknade serier. 

Undervisning med den multimodala textformen tecknade serie går att koppla 

till det centrala innehållet i kursplanen i svenska  (Skolverket, 2018, s. 258–259). 

Där uttrycks det att elever i årskurs 1–3 ska arbeta med texter där både text och bild 

samspelar. Tecknade serier nämns också som exempel i kommentarmaterialet till 

kursplanen i svenska (Skolverket, 2017, s. 10). I resultatet ger både Karin och Linda 

exempel på att deras undervisning går att koppla till det centrala innehållet. Karin 

uttrycker att tyngdpunkten i hennes serieundervisning har handlat om att bygga upp 

elevernas förkunskaper om tecknade serier. Lektionerna har innehållit diskussioner 

om vad som karaktäriserar tecknade serier, analyser av illustrationer, laborationer 

med onomatopoetiska uttryck samt karaktärs- och miljöbeskrivningar. Även Linda 

har arbetat mycket med att bygga upp elevernas förkunskaper om hur tecknade serier  

är uppbyggda och hur dem ska läsas. I Lindas undervisning har eleverna tränat på att 

göra ett flertal skisser för att utveckla kopplingen mellan handling och illustrationer.  

Samtidigt behöver barn och ungdomar möta varierande typer av multimodala texter 

och träna på att analysera och tolka dessa.  

Lärare som arbetar med flera multimodala textformer kan öka möjligheterna 

att fånga eleverna uppmärksamhet (Häggström & Örtegren, 2017, s. 15). Trots att 

tecknade serier möjligtvis kan ses som en mindre komplex form av multimodal text 

och att lärare ofta avstår från användandet av tecknade serier, borgar det ändå för att 

använda denna litteraturgenrer i svenskundervisningen för att ge eleverna en rik 

variation av litteraturupplevelser i skolan. 

Att mängden svensk forskning inom området är begränsad och att det var 

komplicerat att finna informanter till undersökningen, är troligtvis ett tecken på att 

få svenska lärare använder tecknade serier i undervisningen. Som McGrail et al. 

(2017, s. 18–19) skriver hade lärarna i deras undersökningar inledningsvis en negativ 

syn på tecknade serier, dem saknade erfarenhet av serieläsning, saknade intresse eller 

ansåg att tecknade serier inte hörde hemma i skolan samt var osäkra på vilka serier 

som var lämpliga för undervisning. Men efterhand ändrade lärarna sin åskigt då dem 

uppmärksammade elevernas språkliga framsteg som dem tillskansat sig genom att 

läsa och skapa tecknade serier i undervisningen. 
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5.2 Tecknade serier i Karin och Lindas undervisning 
Varken Karin eller Linda har ett specifikt intresse för tecknade serier, utan syftet 

med undervisningen har varierat. För Karins del handlar det snarare om ett bredare 

intresse för litteratur och en önskan om att hennes elever ska möta texter från olika 

litteraturgenrer. Hon är tydlig med att hennes elever ska få möjlighet att läsa 

varierande litteratur som förhoppningsvis kan inspirera eleverna till individuell 

läsning. Stensson (2015, s. 14) och Liberg (2007, s. 28) skriver att det är viktigt att 

barn får möta nya litteraturgenrer för att utveckla sitt eget läsande och skrivande. En 

annan viktig aspekt är att läsning av olika genrer ger kunskap och strategier för att 

själv kunna formulera texter av liknande slag. Linda anser att det är viktigt att elever 

möter olika litteraturgenrer i skolan, däribland tecknade serier. I intervjun nämnde 

Linda andraspråkselever ett flertal gånger då hon har mycket erfarenhet av att 

undervisa dessa elever. Hennes främsta syfte med användandet av tecknade serier 

var som medel för att undervisa i källkritik, men då hon upptäckte att främst 

andraspråkseleverna saknade förståelse för hur serier ska läsas och betydelsen av 

seriens olika komponenterna exempelvis de onomatopoetiska uttrycken och 

bubblorna, fokuserade hon mer på att undervisa i lässtrategier för tecknade serier. 

Det är högst förståeligt att de elever som varken sett eller läst tecknade serier 

tidigare blir konfunderade av strukturen och språket som är specifikt för tecknade 

serier. Ander (2003, s. 134) skriver att språket i tecknade serier är komplext och att 

läsaren måste kunna tolka både den visuella och textuella dimensionerna i 

berättelsen. Samtidigt ska läsaren förstå serierutornas läsriktning, bubblornas 

funktion, de onomatopoetiska uttrycken och rörelsestrecken som läsaren måste tolka. 

Uppsatsens resultatet visar att grundläggande genomgång av lässtrategier för 

tecknade serier är nödvändig, vilket både Karin och Linda har undervisat om. 

Wallner (2017, s. 92) skriver att om elever får de rätta förkunskaperna om 

serieläsning och serieskapande kan eleverna lättare förstå litteraturgenren, först då 

blir tecknade serier utmärkt som undervisningsmaterial. 

5.3 Kan tecknade serier motivera till läsning? 
Hur kan skolan skapa en plats som motiverar alla elever till läsning? Frykholm 

(2007, s. 105) och Stensson (2007, s. 14) skriver att det är viktigt att barn och 

ungdomar har tillgång till spännande och meningsfull litteratur för att skapa intresse 

för läsning, men också för att eleverna ska möta olika texter som utvecklar deras 
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skrivande. Barn och ungdomar ställer ofta högre krav på att innehållet är tilltalande 

och attraherar deras intresse framför att texten är lättläst. I rollen som 

bibliotekspedagog ser Linda vilka böcker och serier som barnen väljer att läsa och 

det är ofta böcker med en modernare layout och handling samt tilltalande 

illustrationer. Hon tror att tecknade serier kan bli en ögonöppnare för de eleverna 

som ännu inte funnit glädje i läsning av skönlitteratur. Karin har upplevt att elever 

med mindre läslust har blivit mer inspirerade till läsning när hon introducerat 

tecknade serier som läsmaterial. Karin tror att det är bilderna och serieformatet som 

har tilltalat eleverna, men menar precis som Frykholm (2007, s. 105), att det 

egentligen handlar om att hitta den litteraturgenrer och det innehåll som passar varje 

individ.  

5.4 Illustrationer och text i kombination 
Oavsett om en elev läser eller skapar en tecknade serie är bilden en komponent som 

kanske tilltalar, underlättar, komplicerar eller skapar olust hos eleverna. För vissa 

elever kan illustrationer förtydliga handlingen, dem kan lättare identifiera sig med 

eller ta avstånd från karaktärer och ifrågasätta handlingen. I en bok med få eller inga 

illustrationer kan den läsande eleven måla upp inre bilder över miljöer och 

karaktärer, men i en tecknad serier har illustratören bestämt hur miljön och 

karaktärerna ska se ut. För vissa elever kan illustrationer vara estetiskt tilltalande och 

underlätta läsförståelsen, medan andra elever kan uppleva att illustrationerna är icke 

tilltalande och inte alls överensstämmer med deras förväntningar på hur berättelsen 

ska gestaltas. 

Att kombinationen av att det visuella och textuella kan underlätta elevers 

läsning, är något som både Karin och Linda anser, vilket även resultat från tidigare 

forskningen inom området påvisar. McGrail et al. (2017, s. 26–28) forskning visar 

att en riklig mängd illustrationer underlättade för eleverna att tolka textinnehållet, 

vilket gjorde att elevernas analytiska förmåga ökade. Karin upplever dock att några 

elever har haft lättare att tolka skönlitteratur med få bilder, framför tecknade serier. 

Hon menar att dessa texter innehåller fler textbeskrivningar gällande miljö, 

karaktärers utseende och personlighet, något som serier saknar. Hon anser varken att 

det ena eller andra textformatet är bättre eller sämre, utan att det är olika litteratur 

och att det i serier handlar mycket om att kunna tolka illustrationer i kombination 

med text för att förstå handlingen. Överlag tror hon att en riklig mängd 
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illustrationerna kan stödja elevernas uppfattning av handlingen och underlätta 

tolkningen, speciellt för de elever som saknar läslust eller har svårt med läsning. 

När det gäller andraspråkselever tror Linda att tecknade serier kan öka deras 

läsförståelse då bilderna stödjer texten. Lindas funderingar stödjs av Rankers (2007, 

s. 303) forskning som visar att illustrationer i tecknade serier förtydligar innehållet 

för alla elever, men speciellt andraspråkselever, vilket är positivt eftersom det deras 

läsförståelse ökar. I den amerikanska forskningen om serier i undervisningen 

presenteras olika seriematerial som är speciellt anpassad för att vara lättläst eller för 

att användas i undervisningen. Något motsvarande seriematerial skrivet på svenska 

finns ej, men det hade varit önskvärt om det fanns då många elever i de svenska 

skolorna har ett annat förstaspråk än svenska. 

 

5.5 En kreativ utmaning att skapa tecknade serier 
Att skapa tecknade serier i klassrummet kan vara en lustfylld aktivitet där elever får 

skriva berättelser genom att kombinera text och bild. Elever får träna på att föra fram 

handlingen genom informativa textrutor, illustrationer och karaktärernas dialog- och 

tankebubblor. Illustrationer tillsammans med de tecknade seriernas specifika 

uttrycksformerna, till exempel onomatopoetiska uttryck ska visualisera 

karaktärernas känslor och rörelser. Att skapa tecknade serier kan också vara en 

aktivitet som väcker motstånd hos elever med dåligt självförtroende gällande 

bildskapande. För elever med mindre utvecklad motorik kan också serieskapande bli 

en svår prövning då både bildskapandet och skrivandet ofta görs i små rutor. Linda 

underlättade serieskapandet för dessa elever genom att göra uppgiften till en 

gruppaktivitet. Då kunde eleverna utnyttja varandras styrkor för att genomföra olika 

moment i serieskapandet. Min erfarenhet är att elever i årskurs 1–3 har kommit olika 

långt i sin utveckling gällande bildskapande. När det gäller serieskapande är det 

därför viktigt att pedagoger inte ställer orimliga krav på elevernas bildresultat, då det 

kan vara hämmande på övriga uppgifter. 

Ett alternativ till att skapa serier med penna och papper, är att kombinera text 

och bildskapandet med digitala verktyg. På detta sätt kan elever framförallt fokusera 

på serieberättelsen och mindre på bildutformningen. Genom att använda appar för 

serieskapande kan möjligtvis fler semiotiska teckensystem bli mer lättillgängliga, till 

exempel emojis vilka eleverna sedan skulle kunna använda i sitt serieskapande. 
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Dagens elever rör sig i en multimodal värld, vilket borgar för att även digitala medel 

kan vara ett alternativ i serieskapandet i undervisningen.  

I det centrala innehållet för årskurs 1–3 i kursplanen i svenska (Skolverket, 

2018, s. 259) står det att undervisningen ska handla om ”berättande texters budskap, 

uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, 

händelseförlopp och avslutning samt litterära person- och miljöbeskrivningar”. 

Morrisson et al. (2002, s. 759) skriver att strukturen för serieberättelsen påminner 

om berättelseskrivandet av böcker, där handlingen innehåller inledning, miljö och 

personbeskrivningar, problem, lösning och en avslutning. Den huvudsakliga 

skillnaden mellan att skapa en tecknad serie och att skriva en berättande text är att i 

tecknade serier är illustrationerna en viktig del av beskrivningarna och handlingen. 

Morrisson et al. (2002, s. 759) nämner även andra delar som eleverna tränar på när 

de skapar serier: att göra kortfattade dialoger, sammanfatta och använda dramatiska 

uttryck samt utrycka icke-verbal kommunikation genom illustrationer. När det gäller 

att skriva kortfattat har speciellt Linda upplevt att eleverna har haft svårigheter ned 

denna del, men genom att till exempel följa några av de exempel som Karin nämner 

gällande förarbete kan eleverna troligtvis bli mer förberedda inför det egna 

serieskrivandet. 

6 Avslutning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur pedagoger motiverar användandet av 

tecknade serier i läs- och skrivundervisningen, samt att undersöka vilka metoder som 

har använts då elever har läst och skapat tecknade serier i undervisningen. 

Anledningen till att undersökningen riktade in sig på tecknade serier och inte böcker 

var eftersom jag upplevde att det talades lite om denna litteraturgenrer i pedagogiska 

sammanhang. Jag blev nyfiken på om varför och hur pedagoger i årskurs F–3 

använder tecknade serier i undervisningen samt vilka möjligheter och svårigheter de 

har erfarit. 

Genom intervjuerna fick jag uppfattning om pedagogernas val till att använda 

tecknade serier i undervisningen, deras undervisningsmetoder samt möjligheter och 

svårigheter med att använda serier i undervisningen. Resultatet visade att tecknade 

serier är lämpligt att använda som undervisningsmaterial för läsundervisning samt 

elevers eget skapande av berättande texter. Lärarna motiverade valet att använda 
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tecknade serier med att eleverna ska möta olika litteraturgenrer i skolan. I resultatet 

redovisas olika metoder Karin och Linda har använt i sin serieundervisning, till 

exempel analyser av illustrationer, diskussioner om hur serier är uppbyggda, 

laborerande med språket och serieskapande aktiviteter. Tecknade serier kan väcka 

läslust hos elever som saknar läsintresse och illustrationerna i tecknade serier kan 

möjligtvis öka läsförståelsen hos vissa elever, men resultatet visar även att 

pedagogerna har motsatt erfarenhet. Då undervisningen handlar om att läsa och och 

skapa egna serier krävs förberedande undervisning, eftersom det är ett komplext 

serieformatet med många delar att ta hänsyn till. När det gäller de semiotiska 

teckenformerna text och bild tränar elever på att tolka och analysera kombinationen 

av dessa när de läser tecknade serier. Eleverna kan också träna på att sammanfatta 

en berättelse genom text och bild när dem själva skapar tecknade serier. Tecknade 

serier kan vara användbart i undervisningen, dels för att elever kan lära om tecknade 

serier som en litteraturgenrer, dem kan lära sig olika saker genom att läsa och skapa 

tecknade serier, men tecknade serier kan också användas för att eleverna ska bredda 

sina litteraturkunskaper och kunskaper i att skriva olika typer av texter. 

Då resultatet baseras på två intervjuer är det inte generaliserbart, men det kan 

vara relevant för lärare som är intresserade av att använda tecknade serier i 

undervisningen i årskurs F-3. Resultatet innehåller flera exempel på aktiviteter som 

kan ge inspiration till egen undervisning med tecknade serier, samtidigt som det ger 

information om varför vissa elever inte tilltalas av ämnet. 

 

6.1 Vidare forskning 
Eftersom svensk forskningen inom området tecknade serier i undervisningen är 

begränsad finns det anledning att genomföra nationell forskning. Det kan vara värt 

att ta inspiration av den amerikanska forskningen och genomföra liknande studier i 

svenska skolor. Ett förslag är att, precis som Rankers (2007) forskning, studera hur 

tecknade serier kan användas i undervisning med andraspråkselever i svenska skolor. 

Genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar under en längre period kan 

forskaren observera lektioner, genomföra intervjuer med både lärare och elever samt 

mäta elevernas språkliga progression genom muntliga och skriftliga tester. 

I denna uppsats finns det flera praktiska förslag på hur lärare kan arbeta med 

tecknade serier i undervisningen, både gällande läsning och skrivning. Baserat på de 

undervisningsmetoder som beskrivs i resultatet skulle det vara intressant att planera 
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ett antal lektioner, genomföra dessa och sedan analysera resultatet. Fokus skulle 

ligga på elevernas analyser av multimodala texter och se hur de förhåller sig till 

kombinationen text och bild. 
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BILAGA I 
 

Frågor inför semistrukturerad intervju inom området tecknade serier i undervisningen 
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