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Bilden och berättelsen
Bilderböcker, illustrerade texter, men också ordlösa böcker s.k silent books, är böcker där historien 
berättas genom bilder. Med bilderbok menar vi oftast en bok som berättar med stöd av text och 
bilder. En ordlös bok har inga ord överhuvudtaget, bara bilder. Vilken plats i undervisningen har 
en bok utan ord? Hur kan man arbeta med den? Och vilka elever gagnas av att arbeta med ordlösa 
böcker? 

Bilden är en faktor som samspelar med berättelsen. I undervisning tänker vi på bilden som något 
som underlättar läsning och läsarens förståelse av en text. Bilder och deras roll kan dock analyseras 
utifrån flera aspekter. I förhållande till verbalspråklig text kan vi kategorisera bilder på fyra sätt. Vi 
har bilder:

1. utan påvisbar relation till innehållet i texten

2. där föremål eller ämne är besläktade med texten

3. som exemplifierar texten

4. som fördjupar textens innehåll med ny 
information och nya perspektiv. (Woodward 
1993)

I läroplanen, Lgr 11, står det framskrivet i kursplanen för svenska och svenska som andraspråk att 
eleverna ska möta och arbeta med ord och bild. Under centralt innehåll står det för åk 1-3:

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Denna formulering utvecklas i centralt innehåll för åk 4-6 och 7-9.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-
program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. (åk 4-6)

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. 
Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och 
webbtexter. 
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Ett steg på väg mot att läsa och själv skapa texter som kombinerar ord, bild och ljud är att 
läsa böcker som antingen kombinerar ord och bild eller som enbart berättar med bilden som 
verktyg. Lärare behöver ha strategier för läsundervisning med denna typ av böcker. Bilderböcker 
är suveräna som språngbräda in i textsamtal. Bilderböcker kan dessutom användas som 
mentortexter, vägledning och för att utveckla skrivandet. 

I undervisningen gör läraren eleverna medvetna om hur en visuell text kan förmedla ett budskap. 
En bilderbok berättar sin historia genom ett samspel mellan text och bilder.

I artikeln Enhancing English Learners’ Language Development Using Wordless Picture Books (The 
Reading Teacher maj 2015) författad av professor Belinda Louie och docent Jarek Sierschynski 
beskrivs hur läraren kan arbeta med bilderböcker och ordlösa böcker med ELL elever (English-
Language Learners) i de fem första årskurserna. ELL är motsvarigheten till sva elever, svenska som 
andraspråks elever. Utgångspunkten är att läsning är ett meningsskapande där innehållet packas 
upp lager för lager. I ordlösa böcker berättar författaren, och illustratören, historien tillsammans 
med läsaren.

Modellen bygger på att läraren arbetar utifrån tre steg. I dessa tre steg hjälper läraren eleverna att:

1. ringa in bokens handling, struktur, karaktärer och miljö

2. använda detaljer ur boken som stöd för sin val

3. skapa mening genom att muntligt återberätta historien med stöd av illustrationerna

Arbetet bygger på muntliga gemensamma samtal med stöd av läraren. Eleverna får tid att tänka 
efter, reflektera, lyssna på varandra och korrigera sig själva. 

I det första steget modellerar läraren hur läsaren kan formulera hypoteser om handlingen, dvs. 
förutspå vad som kommer att ske i berättelsen. Lärare och elever tittar tillsammans på berättelsens 
struktur, vilka karaktärer läsaren möter i berättelsen och hur miljöerna ser ut. Detta kan också 
kallas peritext. Den utgörs av element med relation till texten. Peritext är exempelvis fram- och 
baksidestext, rubrik, inledning och fotnoter. 

Under det andra steget läser eleverna boken flera gånger. Läsningen gör eleverna tillsammans 
med varandra och/eller tillsammans med läraren. Vid varje ny omläsning undersöks och utforskas 
olika aspekter av meningsskapandet. En första gemensam läsning kan ha fokus på miljön. Nästa 
läsning fokuserar på karaktärerna, och en tredje läsning kan studera berättarstrukturen. (Se 
bildmall.)

Karaktärerna studeras utifrån vad de gör, känner, tänker och deras perspektiv. Detta gäller inte 
enbart huvudpersonen utan samtliga karaktärer. 

När miljön studeras så letar eleverna efter tecken som visar var handlingen utspelar sig, tid på 
dagen, årstid och väder. 

För att identifiera berättelsestrukturen kan läraren arbeta med olika organisationsscheman som 
tankekartor (både cirkulära och linjära), Venn-diagram för jämförelse och kontrastering (som 
visar något i kontrast till något annat), scheman som visar orsak-verkan och problem-lösning, 
sekvensscheman och story maps. I artikeln visualiseras arbetet i steg två med följande bild.



3

Nypon förlag – en möjlighet för alla – www.nyponforlag.se 

Att arbeta med ett lager i taget i meningsskapandet utgör ett kognitivt stöd för eleverna. De lär sig 
att leta efter och se närmare på en sak i taget.

Analyser görs i det tredje steget. Läraren fortsätter med att ge kognitivt stöd under analysarbetet. 
Nu reflekterar elever och lärare tillsammans över författarens syfte, vilka kopplingar som det 
går att göra till andra texter, och på vilka sätt eleverna kan använda alla ledtrådar för att själva 
formulera egna åsikter.

Avslutningsvis görs en syntes i och med att eleverna skapar egna illustrerade texter där de 
använder iakttagelser och reflektioner från arbetet i de tidigare tre stegen. Läraren passar på 
att gemensamt repetera de ord, begrepp och språkliga uttryck som de tidigare har samlat som 
ordväggar, antecknat i skrivböcker eller på andra sätt skrivit upp.

Sammanfattningsvis stöds elevernas läsarbete genom att läraren modellerar arbetet i varje steg. 
Lärarens modellering följs av att eleverna arbetar parvis eller i smågrupper, och följs sedan upp av 
läraren. Arbetsgången sker i följande fyra steg:

1. Se tillsammans över de peritextuella dragen och funktionerna.

2. Återvänd flera gånger till texten för att identifiera olika detaljer i respektive lager.

3. Arbeta med analysen.

4. Gestalta en syntes i elevarbetena.

Det är viktigt att både illustrerade böcker, bilderböcker och ordlösa böcker finns med innehåll 
som passar olika åldersgrupper och med olika grad av komplexitet i berättelsen. 

Toura Hägnesten, M.S. in Ed., fil.mag. 
Utvecklingslärare på Uppdragsavdelningen, Stockholm stad, skriver även för bloggen Läs- och 
Språksatsningen, på Pedagog Stockholm http://pedagogblogg.stockholm.se/tourahagnesten/   
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Lästips
Vill du läsa mer om illustrerade böcker, bilderböcker och ordlösa böcker? Här finns en lista med 
böcker, artiklar och forskning som på olika sätt berör ämnet:

Silent books – En handbok om textlösa bilderböcker fyllda med berättarkraft, IBBY Sverige, 
2016, http://ibby.se/2016/03/22/silent-books-nu-finns-handboken-har/ .

Kalejdoskopiska läsningar: vänbok till Janina Orlov, 2015.

Picturebooks: representation and Narration, ed. Bettina Kümmerling-Meibauer, 2014. 

Visual journeys through wordless narratives: an international inquiry with immigrant children 
and The arrival, 2014.

Crossover picturebooks: a genre for all ages, Sandra Beckett, 2012.

Serrafini, Kachorsky &  Aguilera (2016). Picture Books in the Digital Age. I The Reading 
Teacher. , Vol. 69, nr 5, March/April 2016, s 509-512. En introduktion till artikeln finns här: 
http://pedagogblogg.stockholm.se/tourahagnesten/2016/05/30/bilderboken-tryckt-eller-som-
app/ 

Ricks, P. The art of the unspoken. I Literacy Today, May/June 2016, Vol. 33, Issue 6, 
sidorna 16-17. En introduktion till artikeln finns här:  http://pedagogblogg.stockholm.se/
tourahagnesten/2016/06/10/ett-ode-till-ordlosa-bilderbocker/ 

Louie, B. & Sierschynski, J. (2015). Enhancing English Learners’ Language Development Using 
Wordless Picture Books. I The Reading Teacher Volume 69, Issue 1, pages 103-111, 15 MAY 
2015 DOI: 10.1002/trtr.1376. En introduktion till artikeln finns här: http://pedagogblogg.
stockholm.se/tourahagnesten/2016/01/24/komplexiteten-hos-bilderbocker-och-grafiska-
bocker/ 

Villarreal, A., Minton, S. & Martinez, M. (2015). Making Meaning Through Visual Art in 
Picture Books. I The Reading Teacher Nov/Dec 2015, Vol. 69, No. 3. En introduktion till 
artikeln finns här: http://pedagogblogg.stockholm.se/tourahagnesten/2015/12/15/skapande-av-
text-dar-ord-och-bild-samspelar/ 
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Bildmall
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