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1. Inledning 

Det verkade som om Griseknoen tyckte särskilt mycket om just de här bären. Han grymtade förtjust och 

åt så att han blev röd om trynet. För att han skulle få det bekvämare hällde Emil ut körsbären på marken. 

Men då kom tuppen och ville också vara med om kalaset. Griseknoen blängde till på honom men lät 

honom hållas, och tuppen pickade i sig bär allt vad han orkade. Då kom hönorna med Halta Lotta i 

spetsen och ville se vad det var för godsaker tuppen hade hittat, men det hade de inget för. Griseknoen 

och tuppen körde utan förskoning bort dem bara de stack fram näbben. De här synnerligen goda bären 

ville tuppen och Griseknoen ha för sig själva, det märktes.
1 

Med dessa målande och beskrivande ord förmedlar Astrid Lindgren hur det gick till i Katthult 

när Griseknoen och tuppen upptäckte de jästa körsbären som mor Alma bryggt körsbärsvin 

på. Snart skulle även Emil få nys på körsbären och äta så många själv att han skulle bli 

stupfull och ligga i drängen Alfreds knä resten av kvällen och kräkas. De flesta elever har stött 

på Lindgrens berättelser i någon form under skoltiden och har även använt sig av hennes 

berättelser i skolarbetet. I de yngre skolåren är författaren ständigt aktuell på olika sätt i form 

av läsning, filmvisning, loggböcker och boksamtal.       

 Lindgrens böcker är skrivna på ett beskrivande sätt som gör att läsaren får en god bild 

av vad berättelsen vill säga. För ovana läsare kan Lindgrens texter vara svåra att ta till sig på 

grund av alla beskrivningar och därför kan filmatiseringar och böckernas illustrationer vara 

till god hjälp. Att använda sig av multimodala tillvägagångssätt kan bistå eleverna att förbättra 

sin läsförståelse. På grund av att den tekniska utvecklingen i skolan går så snabbt, är 

möjligheterna till multimodal undervisning möjlig i en helt annan utsträckning än tidigare, 

bland annat genom att visa filmer, använda sig av Smartboard och utnyttja datorerna i 

undervisningen.              

 Flera rapporter på senare tid har visat på att elevernas läsförståelse i de svenska skolorna 

sjunker och på grund av detta vill vi undersöka möjligheterna med att kombinera den vanliga 

litteraturundervisningen med multimodala verktyg.       

 Den multimodala metod vi fokuserar på är filmen som ett redskap, hur den tillsammans 

med boken kan öka och inspirera elevernas läsförståelse. Läsförståelsen är inte bara att koda 

av orden utan även kunna läsa mellan raderna för att på så sätt få en mer djupgående 

förståelse av konstverket. Kan filmen hjälpa elever att se det som göms mellan raderna? 

 Lässtrategier är ett arbetssätt som kan hjälpa eleverna att arbeta med läsförståelsen. 

Dessa strategier kan hjälpa till att se helheter i texter. Filmen kan användas som en strategi då 

den kan användas för att se helheter och göra sammanfattningar, vilket i sin tur kan hjälpa 

eleven att få en bättre läsförståelse när han/hon återvänder till boken. Med Astrid Lindgrens 

                                                           
1
 Lindgren, 2002, s.88-89. 
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verk som exempel vill vi visa och belysa svårigheterna med en alltför beskrivande text för 

läsaren och hur filmen i detta sammanhang kan underlätta läsandet.  

1.1Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att se hur en multimodal uttrycksform kan underlätta 

läsförståelsen med Astrid Lindgrens verk Emil i Lönneberga som utgångspunkt. Hur ser 

relationen ut mellan boken och filmen Emil i Lönneberga? . Hur kan filmatiseringen av Emil i 

Lönneberga förbättra elevers läsförståelse? 
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1.2. Motivering och bakgrund 
 

Forskning visar att elevers läsförståelse sjunker vilket bland annat har sin grund i att dagens 

skola inte fokuserar så mycket på läsförståelsen utan mer på formell avkodning. För lite tid i 

undervisningen används för att utveckla elevernas läsförmåga.
2
 Läsförståelsen är tvådelad, 

den går ut på att formellt avkoda ord samt att läsa mellan raderna och på detta sätt bilda sig en 

uppfattning av det lästa. Taube och Fredriksson har tittat närmare på de nationella 

mätningarna som Skolverket har gjort och som visar svenska elevers läsförmåga. Dessa 

mätningar har gjorts vid tre tillfällen, 1992, 1995 och 2003. De mätningar som gjordes 1992 

visade på goda resultat hos eleverna men mellan åren 1995 och 2003 visade siffrorna på en 

sjunkande läsförmåga. Under åren 1992 och 1995 gjordes mätningarna på elever i årskurs 2, 5 

och 9, medan man år 2003 endast fokuserade på elever i årskurs 5 och 9.
3
   

 År 2000 började de så kallade PISA- mätningarna, dessa görs i alla OECD länder samt 

några länder som inte är medlemmar i OECD, sammanlagt 65 länder. PISA (Programme for 

International Student Assessement) är en internationell undersökning som startades av OECD 

(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). I undersökningen är det 

femtonåriga elevers kunskaper som mäts. Mätningarna görs i tre kunskapsområden: 

matematik, naturkunskap och läsförståelse. Eleverna ska kunna förstå olika processer, de ska 

kunna tolka och reflektera över information samt lösa problem.
4
 Även i dessa mätningar kan 

det utläsas att läsförmågan hos de svenska eleverna sjunker. Taube och Fredriksson nämner 

att prestationer och attityder kring läsning också följs åt av vilka läsvanor som man har. Om 

läsaren är motiverad och anser läsningen vara något positivt är chanserna till god läsförståelse 

bättre än om läsaren är omotiverad och anser att läsningen bara är ett gissel och att det är 

alltför svårt.
5
             

 Rosén & Gustafsson menar att läsning i skolan gynnar andra färdigheter än bara själva 

läsningen. Det är inte bara skönlitteraturens rikedomar som barnen får ta del av utan läsning 

gör även att andra ämnen gynnas. Personlig utveckling pekar författarna också på, att läsning 

ger möjligheter till att öppna flera sinnen och är en källa till kunskap.
6
 Författarna skriver 

även om PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) en undersökning som 

gjorts av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) för 

                                                           
2
 Skolverket 2007, s.13-14. 

3
 Taube & Fredriksson 2012, s.163. 

4
 Skolverket 2013, s. 6. 

5
 Taube & Fredriksson 2012, s. 166-167. 

6
 Rosén & Gustafsson i Bjar, 2010, s. 30. 
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att mäta läskompetensen hos elever. Även denna mätning visar på att elevers läskunnighet 

sjunker. Delmomenten innebar att eleverna skulle återge och uppmärksamma explicit 

information, dra enkla slutsatser, granska och bedöma innehåll samt tolka och integrera 

tankar, idéer och information.
7
  

De skriver att: 

Läsfärdigheter, läsvanor och attityder till läsning utvecklas företrädelsevis i hemmet och i skolan. I 

dessa miljöer har elever varierande tillgång till resurser och aktiviteter som påverkar läskompetensens 

utveckling mer eller mindre. Hem och skola samverkar dessutom på olika sätt, varför kopplingen 

mellan dessa två kontexter utgör en viktig del av inlärningen.
8
  

Som lärare är det viktigt att vi försöker främja elevernas språkutveckling och läsförståelse på 

ett berikande och lustfyllt sätt, genom att till exempel använda oss utav skönlitterära verk och 

av film. Bok och film i kombination är också ett sätt att förbättra förståelsen av verket. 

Språket i Astrid Lindgrens verk är mycket detaljrikt och beskrivande vilket kan upplevas svårt 

av ovana läsare. Eleverna kan gå miste om den berikande språkkulturen om de bara ser 

filmatiseringen av verken. Därför kan en kombination av bok och film vara en bra metod att 

leda eleverna mot skönlitteraturen. Kopplingen mellan filmen och boken ökar inferensen 

vilket gör att eleverna får en bättre förståelse av berättelsen. Vi har valt att arbeta med ett av 

hennes verk, Emil i Lönneberga, för att analysera och se hur en multimodal uttrycksform kan 

underlätta läsförståelsen med Astrid Lindgrens verk Emil i Lönneberga som utgångspunkt. 

Valet hade kunnat landa på något annat verk av någon annan författare, eftersom läsförståelse 

eller snarare bristen på läsförståelse inte kan bindas till en viss ålder på läsaren, men vi valde 

Astrid Lindgren eftersom hennes böcker ofta dyker upp i våra skolor samt att hon en gång 

tillhörde den kanon som lästes i skolorna i Sverige. 

1.3. Avgränsningar 
 

I vår studie har vi valt att fokusera på några få sekvenser ur både boken och filmen Emil i 

Lönneberga, detta på grund av uppsatsens omfång och tidsåtgång. Vi har behandlat de båda 

verken för att hitta gemensamma passager för att illustrera Astrid Lindgrens särskilda 

berättar- och stildrag. Det vill säga passager som kan anses vara svåra för ovana läsare, 

dialektalt eller en annorlunda meningsbyggnad med mera. Boken är skriven 1963 och 

                                                           
7
 Rosén & Gustafsson i Bjar, 2010, s. 36-37. 

8
 Rosén & Gustafsson i Bjar, 2010, s. 37-38. 
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filmatiseringen producerades 1973. Dessa två verk har vi valt eftersom dessa är bra exempel 

på hur en svårläst text kan bli enklare att förstå med hjälp av filmen.  

1.4. Metod och material  
 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod som enligt Stukát kännetecknas av en insamling av 

data som tolkas och som inte kan mätas med siffror.
9
 Kvalitativ forskning är enligt Stukát en 

mer analytisk och mer fördjupande forskning där forskaren oftast använder sig av intervjuer 

och/eller observationer för att samla in en mängd fakta som sedan analyseras. Den kvalitativa 

forskningen kommer från den humanistiska vetenskapen och används oftast för att se helheter 

i olika projekt, man letar efter likheter och skillnader och försöker att analysera dessa.
10

 

 Under arbetets gång har vi läst valda delar av Astrid Lindgrens bok Emil i Lönneberga 

och sett motsvarande sekvenser ur filmen med samma titel. När vi har läst och sett på 

filmsekvensen har vi gjort detta med fokus på olika perspektiv: ordförståelse, inferenser och 

syntax- där filmen fyller i och förtydligar den verbala textens komplikationer. Vad som står i 

fokus i bok och film kan vara olika, varför en jämförande analys av dessa två verk är 

nödvändig för att kunna besvara såväl frågeställningen som att styrka syftet med vår analys. 

Hur kan en multimodal uttrycksform underlätta läsförståelsen? Denna fråga är grunden till vår 

analys. Vi har tittat på ifall filmen hjälper till med läsförståelsen i de sekvenser där texten är 

svår att förstå på grund av dialektala ord eller där meningarna är allför långa och den ovana 

läsaren trasslar in sig i de olika orden.         

 Vi har läst kurslitteratur, forskningsrapporter om barns och ungdomars språkutveckling 

och deras läsvanor, detta för att stödja och stärka våra åsikter och tankar om hur skönlitterära 

verk i kombination med en filmatisering kan användas för att öka läsförståelsen på bästa sätt. 

Detta kommer att analyseras för att skapa en djupare inblick i elevers språkutveckling.  

1.5 Forskningsbakgrund 
 

 Vår uppsats kommer att ta upp begreppen literacy kontra visual literacy. Det finns mycket 

forskning kring literacy (som vi också nämner som läs- och skrivinlärning, läsförståelse) samt 

kring visual literacy. Ämnet vi har fokuserat på, ökad läsförståelse med hjälp av multimodala 

                                                           
9
 Stukát, 2005, s.32. 

10
 Stukát, 2005, s. 33-34. 
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texter, finns det inte så mycket forskning kring. Här nedan kommer en kort presentation av de 

forskningsstudier som vi har utgått från.         

 Den första undersökningen som vi har använt oss av är den som heter PIRLS 2006, 

(Progress in International Reading Literacy Study). I Sverige är det Skolverket som är den 

ansvariga instansen, men det är The International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA) som anordnar denna internationella mätning. Det är en studie 

som har gjorts i 45 olika länder, där man har mätt läsförmågan hos elever i årskurs fyra. 

Mätningarna gjordes för första gången 2001. Undersökningen fokuserar på tre olika områden: 

läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning och sammanhang för läsning. För att få 

information till denna undersökning görs det datainsamlingar på skolor. Elever, lärare och 

skolledningen samt elevernas föräldrar får svara på enkätfrågor. Dessa mätningar görs för att 

kunna se hur elevernas läsförmåga utvecklas och vilka faktorer som påverkar utvecklingen. 

Eftersom mätningarna är internationella så kan man göra jämförelser länder emellan och 

också på det sättet belysa de olika undervisningsstrategierna som finns.  Mätningar visar att 

läsförmågan hos svenska elever har sjunkit sedan 2001.
11

       

 PISA är nästa undersökning som vi använder i vårt arbete. PISA (Programme for 

International Student Assessement) är en internationell undersökning som startades av OECD 

(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Undersökningarna görs i 65 

länder vart tredje år. Undersökningen mäter kunskapen hos femtonåriga elever inom tre olika 

kunskapsområden, matematik, naturkunskap och läsförståelse. Dessa mätningar ska visa hur 

eleverna kommer att klara av att möta de framtida krav som de kommer att stå inför. Hur 

eleverna kommer att kunna anpassa sig till arbetslivet, hur de kommer att kunna hitta 

lösningar till problem och hur de kommer att tolka och reflektera över information.
12

 

Undersökningarna visar att de svenska elevers kunskaper inom de tre ämnesområdena har 

sjunkit under flera år.            

 Nästa författare som vi har fokuserat på är Barbro Westlund, lärarutbildare och 

doktorand vid Stockholms universitet. Vi har använt oss av hennes bok Att undervisa i 

läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Hennes bok handlar om 

läsförståelseforskning men kan också användas som en metodbok. I boken kan man läsa om 

vikten av att verkligen veta om eleverna har en läsförståelse eller om de bara kan knepet att 

avkoda orden. Som lärare kan man använda denna bok för att få tips om agerande i 

klassrummet och kring läsningen.         

                                                           
11

 Skolverket 2007, s. 7-9. 
12

 Skolverket 2013, s. 6. 
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 Anders Björkvall, lektor och forskare vid Stockholms universitet, har skrivit boken, Den 

visuella texten, multimodal analys i praktiken. Han tar upp hur vi kan använda oss av bilder 

tillsammans med text för att uttrycka något och hur dessa kan analyseras. Vi har använt oss av 

den här boken för att kunna förklara och få mer kunskap om multimodala texter.   

 Vi har också valt artikeln Film as a Teaching Resource av professorn och författaren 

Joseph E Champoux. Den här artikeln tar upp hur man kan ha filmen som ett redskap i 

undervisningen. Vårt syfte med den här undersökningen är att se hur undervisningen i 

litteratur kan bli så komplett och givande som möjligt för de flesta elever, därav intresset för 

denna artikel eftersom Champoux anser att filmen är ett utmärkt redskap att använda i 

undervisningen.             

 En annan amerikansk författare och lärare, vid namn Michael Lipiner har skrivit en 

artikel om användandet av film i undervisningen. Artikeln heter Lights, Camera, Lesson: 

teaching literacy through film. I artikeln berättar Lipiner om hur eleverna förbättrar sina 

litteraturkunskaper och sina betyg genom att de inkluderar film i undervisningen. 

 Gunilla Molloy skriver i sin bok, Reflekterande läsning och skrivning, om hur läraren 

ska arbeta för att stimulera sina elever att läsa skönlitteratur och utveckla sin förmåga att 

reflektera utifrån dessa texter. Molloy har varit verksam som lärarutbildare och lektor i 

svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms 

universitet. Den här boken har gett oss mycket information om lärarens arbete med sina 

elever, hur läraren ska tänka och agera för att eleverna ska stimuleras och motiveras till 

läsning.              

 Även Howard Gardner och hans resonemang om multipla intelligenser är en del av vår 

undersökning. Gardner är amerikansk psykolog, professor i psykologi och 

kognitionsvetenskap vid Harvard University. Vi har använt oss av hans bok Intelligenserna i 

nya perspektiv. Gardner skriver om de sju intelligenserna som finns hos oss människor, 

separerade och oberoende av varandra. De olika intelligenserna är följande enligt Gardner:  

1)Lingvistisk intelligens, förmågan att uttrycka sig med ord. 

2) Logisk-matematisk intelligens, förmågan att resonera och tänka logiskt. 

3) Spatial intelligens, att tänka rumsligt. 

4) Kroppslig intelligens, att göra saker med kropp och händer. 

5) Musikalisk intelligens, att förstå och uttrycka ljud och toner.  

6) Interpersonell intelligens, att förstå sina medmänniskor och interagera med sin omgivning.  

7) Intrapersonell intelligens, att förstå och känna sig själv.
13
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 Gardner, 2001, s. 89-91 
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Enligt Gardner premieras de lingvistiska och logisk-matematiska intelligenserna i skolan och 

därför ansåg han också att den pedagogiska synen i skolan skulle ändras och att man skulle ta 

hänsyn till fler intelligenser. Det är därför vi har valt att ha med denna bok i vår forskning, 

eftersom den spatiala intelligensen har med bilder, film och former att göra. Alla individer lär 

sig på olika sätt, vilket borde vara en självklarhet för alla i skolans värld. Därför bör också 

undervisningen konstrueras på olika sätt så att de olika intelligenserna kommer till 

användning. 

1.6. Begreppsförklaringar 
 

1.6.1 Berättelse  

Enligt Nationalencyklopedin innebär en berättelse ”framställning i tidsföljd eller annan 

naturlig ordning av väsentliga omständigheter ”.
14

 Med detta menas en muntlig tradition eller 

en text som har ett budskap, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. En berättelse har en 

början, en mittdel och ett slut. Handlingen består av karaktärer som i slutändan når fram till en 

slags förståelse för en händelse och drar lärdom av. Ett exempel på detta är när Emil ätit jästa 

körsbär och blir oanständigt full på dessa. Efter att ha mått dåligt en hel kväll och efter att ha 

suttit åtskilliga timmar med drängen Alfred och kräkts förstår han att han aldrig mer ska 

smaka på starkdrycker. Detta är en berättelse som kulminerat i en lärdom om starkdryckers, 

eller i detta fall jästa körsbärs nackdelar.
15 

1.6.2 Film 

Med film menas” sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller 

videoteknik”.
16

 En film har samma grundberättelse som ett litterärt verk men kan förmedla en 

annan känsla än att läsa en berättelse. Detta betyder att historien bakom är densamma men 

genom adderade bilder får tittaren ytterligare en dimension till upplevelsen.   

1.6.3 Läsförståelse 

I Nationalencyklopedin definieras läsning på detta sätt: 

”konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande 

övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och 

                                                           
14

 http://www.ne.se/sve/ber%C3%A4ttelse?i_h_word=ber%C3%A4ttelse. 
15

 Lindgren, 2002. 
16

 http://www.ne.se/lang/film/169398. 

http://www.ne.se/sve/berättelse?i_h_word=berättelse
http://www.ne.se/lang/film/169398
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förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna 

ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär 

att både avkodning och förståelse fungerar väl.”.
17

      

 Molloy menar att det är stor skillnad mellan att vara läskunnig och att ha en 

läsförståelse. Även om eleverna är läskunniga är det ingen garanti för att de också har en 

läsförståelse vid läsning av litteratur. Hur ser vi att våra elever kan läsa av en text? Kan de 

läsa mellan raderna, förstår de symboliken? Hur man läser skönlitteratur är något som måste 

övas in. Vad vi kanske ibland glömmer bort är att en del elever fått en inskolning i hur man 

läser litteratur långt innan de börjat skolan. Dessa elever har ett stort försprång vad gäller 

läsningen, eftersom de har fått ta till sig skönlitterära texter redan som barn, som gör att de 

kan röra sig friare i textvärlden.
18

 Speciellt skönlitteratur kräver en specifik förståelse för att 

kunna läsa mellan raderna, så kallad inferens, och kunna tänka framåt i berättelsen. Inferensen 

är lite som kittet mellan läsaren och texten, det som får texten att komma till liv.
19

 

 

1.6.4 Lässtrategier 

Westlund menar att ”läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar 

färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation” och där läsaren och texten interagerar 

med varandra för att skapa mening.
20

 Den goda läsaren skapar sig mentala bilder som 

påverkar förståelsen och dessa bilder är en form av inferenser.
21

 De fyra huvudstrategierna för 

att kontrollera sin läsförståelse är enligt Westlund att: 

1. de förutspår handlingen/ställer hypoteser   

2. de ställer egna frågor om texten  

3. de klargör otydligheter   

4. de sammanfattar texten 
22

  

För att bli en aktiv läsare, enligt Reichenberg, kan man använda sig av vissa lässtrategier. Ett 

första steg är att förbereda sig genom att titta på rubriker, bilder och koppla ihop det till den 

förståelsen som läsaren redan har angående ämnet. Fortsättningsvis kan man skumläsa texten 

för vidare förståelse för att skapa sig en helhet. Nästa steg är att ta ut det viktiga och det 

utmärkande med texten. Slutligen görs en sammanfattning av texten vilket också ger en 

läsförståelse av det som lästs. Vidare menar författaren att aktiva läsare genom en 
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metakognition förstår och reflekterar över sina fel och brister i sin uppfattning om texten 

vartefter de läser. Genom olika strategier förbättrar de sin läsförståelse, såsom att återvända 

till textens svårare partier för att klargöra huruvida de har förstått innebörden av orden med 

hjälp av sammanhanget. Läsaren kan även bearbeta tidigare insikter med ny kunskap. De 

aktiva läsarna har kunskap om att läsa mellan raderna för att få en fördjupad inblick om 

texten. De använder sig av sina minnesbilder om textens ämne för att sedan knyta an det till 

den nya texten och få fler sinnebilder. På detta sätt kan de dra slutsatser och få en förståelse 

för författarens mening med texten. Det betyder att läsaren måste ha någon slags läsförståelse 

för att detta skall kunna fungera.
23

  

1.6.5 Multimodalitet 

Björkvall nämner att ”multimodala texter kan t.ex. bestå av skrift och bild, tal och musik (som 

i radioreklam), rörliga bilder och musik (som i musikvideor), eller rörliga bilder, tal och 

ibland musik (i film).”
24

 Han nämner också att de ”visuella kommunikationsformerna” har 

blivit viktiga för oss som lever i västvärlden och därför kan vi också använda oss av bilder för 

att uppfatta det skrivna ordet.
25

           

  I Lgr 11 under syftet för ämnet svenska kan man läsa följande: ”I mötet med olika typer 

av texter, scenkonst, och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”.
26

 Även här ser vi 

att det multimodala har en central och betydelsefull plats. 

1.6.6 Literacy 

Literacy betyder skriv- och läsinlärning. De flesta läsforskare anser enligt Westlund att 

literacy är ett begrepp som innehållsmässigt alltid är under förändring. Det är inte bara läs- 

och skrivförmågan som ska räknas hit, utan också förståelsen för texterna, samtalen kring 

texterna, mimiken, gester, bilder mm. Eleverna ska inte bara kunna förstå och tolka skrivna 

texter, utan de ska också kunna tolka bilder, filmer, pjäser mm.
27

 Det är här som visual 

literacy kommer in, eleven måste även kunna tolka bilder och se vilket budskap som finns i 

bilderna. 
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2. Literacy och visual literacy 

I följande del av uppsatsen ligger tyngdpunkten i undersökningen, nämligen tolkningen och 

analysen av användandet av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga som bok och film i 

undervisningssyfte för att förbättra läsförståelsen. I kapitlet kommer vår analys och tolkning 

av verket behandlas under rubrikerna ”Ordförståelse”, ”Inferenser” och ”Syntax”. Alla dessa 

beståndsdelar är viktiga, men det är inferensen som kopplar ihop orden med elevens tankar till 

en förståelse av texten, och därför kommer fokus att ligga på avsnittet om inferenser. Literacy 

och visual literacy kan kopplas till läsförståelsen eftersom att dessa två begrepp ofta 

förekommer i samma diskussion när det talas om elevers läsutveckling.  

 Liberg framhäver olika slags möten i skriftspråket. Hon menar att begreppet early 

literacy, det vill säga tidig läs- och skrivutveckling, gynnar barnets framtida läsinlärning. Hon 

talar om en mjukstart av läsförståelsen som är viktig för att barnet lättare ska kunna ta till sig 

texter under senare år.
28

 Mjukstarten kan räknas till den tiden då barnet kommer i kontakt med 

skönlitteraturen för första gången, under sagoläsningen eller till de berättelserna som 

föräldrarna berättar för barnet. Detta är väsentligt när barnet senare har blivit större och ska 

läsa texter i mellan- och högstadiet som exempelvis Emil i Lönneberga. Då krävs en viss 

förståelse för vad författaren vill säga med text och bild. Barn som inte har haft samma 

möjligheter att läsa tidigt och därmed utvecklat samma läsfärdigheter kan hamna efter och 

därmed ha svårt med att läsa vissa typer av texter, däribland berättelser. I detta sammanhang 

kan filmen vara ett redskap för elever som inte har samma läsfärdigheter som de elever som 

har haft en tidig läsutveckling.           

 Fast skriver om begreppet literacy, som enligt henne betyder läs- och skrivinlärning, 

muntlighet och multimodalitet.
29

 Författaren menar att multimodala texter, det vill säga texter 

med både bild och text, är till för duktiga läsare som då har förmågan att läsa in bilderna och 

koppla dessa till det skrivna ordet, så kallad visuell litteracitet eller visual literacy. Ofta 

skapas en bredare mening med texten om det finns bilder inkorporerat i berättelsen. Hon 

pekar även på en nackdel med multimodala texter, nämligen att man uppmanas i skolan att 

fokusera på texten i litteraturen istället för att kombinera både text och bild. Det kan vara svårt 

med läsning i vissa stadier, menar Fast, eftersom olika texter kräver att man kan tolka dem på 

olika sätt.
30

              

 Här är det delade meningar om hur bra det är att använda sig av bilder som hjälp när 
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eleverna läser. Både Westlund och Björkvall anser att bilderna är en hjälp för de svaga 

läsarna. Björkvall förklarar att bilden kan hjälpa oss att förstå och förstärka texten. Han 

förklarar att ses texten som monomodal och sedan när man sätter till bilder så blir texten 

multimodal. Han anser att bilder ger eleverna en ny dimension av texter, en dimension som är 

enklare att förstå.
31

 På detta sätt kan Astrid Lindgrens texter, med alla illustrationer, vara ett 

gott exempel som kan användas för att skapa ytterligare dimensioner av texten hos eleverna. 

Björkvalls tankar om att förstå och förstärka med hjälp av bilder stämmer väl överens med 

Astrid Lindgrens verk eftersom hon blandar texten med illustrationer. Om dessa illustrationer 

och texter sedan förstärks ytterligare genom att visa en filmatisering ökar chanserna att fler 

läsare får en till dimension av berättelsen.        

 Enligt Westlund är varje läsare lika unik som ett fingeravtryck. Det finns de goda 

läsarna som har positiva vanor och en positiv attityd till läsningen. De har ett så pass bra flyt i 

sitt läsande att de kan fokusera på läsförståelsen. Dessa läsare kan läsa kritiskt och kan 

förhålla sig till olika slags texter samt att de har olika strategier för att ta till sig texterna. De 

svaga läsarna har oftast ingen motivation till läsningen, de tycker att läsning är tråkigt och 

svårt. All energi går åt till att avkoda orden, vilket också gör det svårt att förstå själva 

innehållet. Dessa läsare försöker att undvika lässituationer så långt det går och oftast använder 

de sig av bilder för att gissa sig till innehållet i texterna de läser.
32

 På detta sätt kan eleverna få 

en utökad förståelse för bokens handling om de har bilder att titta på medan de läser. Likadant 

kan eleverna få chans att ytterligare bredda sin läsförståelse genom att se en filmatisering av 

boken, i detta fall Emil i Lönneberga. Detta för att stärka bokens intryck med riktiga scener 

för att på så sätt få ett bredare sammanhang när de läser boken. 

2.1 Ordförståelse 
De skrivna orden skiljer sig från de talade orden eftersom de skrivna orden alltid stavas på 

samma sätt utan vidare variation medan talet varierar mycket i sin tydlighet på grund av 

dialekter och andra språkvariationer. Med gester till det talade ordet kan man få fram andra 

signaler än det skrivna ordet. På så sätt kan det vara lättare att ta till sig språket. Också 

faktorer som dialekter spelar in eftersom dialekter kan låta olika beroende på var i landet man 

är och kan således försvåra förståelsen av ord medan det skrivna ordet oftast inte påverkas av 

någon dialekt utan stavas på samma sätt var man än är inom ett lands gränser.   

 I Lindgrens verk finns det flera dialektala passager som kan vara svåra för läsare att 
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förstå, speciellt de som inte har svenska som förstaspråk. Exempelvis skriver hon om 

”förgrömmade unge” och ”husbonn”
 33

, ord som kan vara svåra att relatera till eftersom de är 

dialektala och ålderdomliga. I följande citat förekommer fler dialektala ord som kan orsaka 

frågetecken hos läsaren.  

Emil red runt och klämde till med brödspaden var han kom åt, han fick ju mycket bättre sving på den, 

när han red, och han lyckades verkligen skala av åtminstone det översta lagret av bonddrängar, men det 

kom ständigt nya och vräkte sig på, och hur Emil än arbetade med brödspaden, kunde han inte få loss 

Alfred. Alla kvinnor och barn på auktionen grät och skrek nu alldeles förskräckligt, och Emils pappa 

och andra förståndiga bondgubbar som höll sig för goda att slåss, de stod där och sa bara helt hjälplöst: 

Nä, nu får ni sluta, pöjkar! Det blir väl fler auktioner, ni kan väl spara lite blo´ till dess.
34

 

  

På detta sätt beskriver Astrid Lindgren när det blev slagsmål mellan alla bonddrängar på 

auktionen i Backhorva. Eftersom det var Bulten i Bo som hade börjat bråket genom att ge sig 

på Alfred var Emil väldigt mån om att lyckas få bort Alfred från slagsmålet. Att som elev läsa 

ett stycke ur författarens bok om detta, drängslagsmålet på auktionen i Backhorva, kan vara 

svårtytt och det kan uppstå frågetecken. Att ”hålla sig för goda för att slåss”, vad innebär 

egentligen det? Och orden” pöjkar” och” blo´ ”är även dessa uttryck som kan vara svåra för 

elever att ta till sig eftersom de inte hör till elevernas vardagliga vokabulär. De kan lätt uppstå 

frågetecken kring betydelsen av texten eftersom att undvika att slåss, pojkar och blod inte 

beskrivs tydligt här och därmed kan eleverna också få svårt att läsa mellan raderna. I filmen 

sker ett slagsmål, samtidigt som tittarna hör Astrids röst som förklarar händelsen i episoden. 

Bilderna är mycket talande och Astrids voiceover skildrar händelseförloppet på ett enkelt sätt. 

I följande citat visar Astrid Lindgren på hur det går till på en auktion. 

Om du har varit på en auktion någon gång, så vet du vad man har för sig där. Du vet när folk vill sälja 

sina pinaler och grejor, så ställer de till auktion för att andra människor ska komma dit och köpa. 

Backhorvafolket ville sälja undan allt vad de ägde och hade, för de skulle flytta till Amerika, som så 

många gjorde på den tiden, och dit kunde de inte dra med sig kökssoffor och stekpannor och kor och 

grisar och höns, och därför skulle det nu bli auktion i Backhorva mitt på blanka försommaren. Emils 

pappa hade tänkt försöka komma över en ko billigt och kanske en grisesugga och möjligen ett par höns 

också. Det var därför han skulle till Backhorva och det var därför Alfred och Lina fick följa med, jo, för 

han måste ju ha hjälp med att få hem djuren, som han tänkte köpa.
35 

Det finns svårigheter med citatet ovan. Ord som ”grisesugga” hör inte till dagens vardagliga 

vokabulär vilket gör att vissa elever kan tvingas gissa sig till vad ordet betyder. Det börjar på 

gris så de kan förstå att det har med en gris att göra men ”sugga” kan bli svårt, speciellt med 
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kombinationen ”grisesugga”, där det kan bli besvärligt för ett barn att förstå vad det innebär. 

Ordet ”pinaler” kan också vara svårförstått. Eftersom Lindgren även skriver ”grejor” så kan 

läsaren associera till saker, men ordet i sig självt förefaller svårhanterligt för vissa läsare. I 

filmen kan man däremot se tydligt vad Lindgren menar när hon talar om ”pinaler”. Att välja 

enklare ord och uttryck för fenomen i filmen än i boken är vanligt förekommande i Emil i 

Lönneberga. Ofta är bokens version snårigare och innehåller ord och uttryck som kan klassas 

som gammalmodiga och därmed svårförstådda för dagens ungdomar. Episoden om auktionen 

har förenklats i filmen, där talas det inte om ”pinaler” utan i filmen namnges 

sakerna,(hammare, soffa mm.) Nedan följer ett till exempel som har svårare ord i boken än i 

filmen.  

Men i flera veckors tid hade hennes vin nu stått och jäst i potatiskällaren, och just den här augustidagen 

ansåg Emils mamma att det hade jäst färdigt. Nu var det dags att hälla upp det på buteljer. Det passade 

bra, tyckte hon, att göra det medan Emils pappa var ute på rågåkern, så behövde han inte se det och känna 

sig syndig och fördärvad för att det bryggdes vin i hans hus. Snart hade Emils mamma tio flaskor vin 

prydligt uppradade på köksbordet, dem skulle hon nu packa i en korg och ställa i en vrå i potatiskällaren, 

där ingen behövde ha ont av dem, och sedan kunde fru Petrell få komma, när hon ville, och hämta sitt vin. 

Körsbären, som vinet var gjort på, stod i en hink utanför köksdörren, när Emil och Ida kom hem från 

rågåkern med sin kaffekorg.
36

 

I boken används ordet ”buteljer” vilket ersatts med flaskor i filmen. Man ser också att det är 

flaskor det handlar om eftersom hon plockar fram en flaska, häller ner vin i den, förseglar den 

och ställer flaskan på bordet. I filmen används också ordet ”åker” och inte ”rågåker” som i 

citatet. Bara att läsa ordet ”rågåker” kan vålla stora besvär om läsaren inte vet vad det är. De 

flesta elever vet nog vad en ”åker” är men en ”rågåker” kan vara svårförstått. I detta fall är det 

då lättare för eleven att se på filmen framför att läsa boken. Likaväl är det svårt att förstå vad 

uttrycket ”ha ont av” betyder. Vana läsare vet att det betyder att man inte behöver känna sig 

skyldig över något, som Emils pappa eventuellt skulle känna om vinet bryggdes medan han 

var hemma. För ovana läsare kan det dock uppstå stora frågetecken med detta uttryck då det 

kan vara mycket svårförstått. Att ha ont av något kan också anses av dagens ungdomar vara 

ett mycket gammalmodigt uttryck i dagens svenska. Nedan är ett citat där vi kan läsa om 

incidenten med vinet och hur svårt detta var för Emils pappa. 

Mitt i värsta körsbärstiden kom den fina fru Petrell från Vimmerby till Katthult på besök, och då 

beklagade sig Emils mamma lite över alla de många välsignade körsbären som hon snart inte visste var 

hon skulle göra av. ”Jag tycker Alma skulle göra körsbärsvin”, sa fru Petrell då. ”Nej, bevaremej väl”, sa 
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Emils mamma. Körsbärsvin ville hon inte höra talas om. Katthult var ett nyktert ställe. Emils pappa 

smakade aldrig något starkt, han drack inte öl ens, utom när han blev bjuden förstås, på marknader och så 

där, då kunde det ju inte hjälpas. Vad skulle han göra när någon ville truga på honom öl, både en och två 

flaskor kanske! Han kunde ju raskt räkna ut att två öl kostade trettio öre, och trettio öre kan man inte 

slänga bort hur som helst. Det var bara att sätta igång och dricka, om han ville eller inte. Men något 

körsbärsvin skulle han aldrig gå med på, det förstod Emils mamma, och det sa hon till fru Petrell. Men då 

sa fru Petrell att även om ingen i Katthult ville dricka vin, så kunde det finnas andra som inte hade något 

emot ett glas. Hon själv till exempel skulle så gärna vilja ha ett par flaskor körsbärsvin, och varför skulle 

då inte Emils mamma i all tysthet kunna sätta en kruka körsbär på jäsning i någon undanskymd vrå i 

potatiskällaren, där ingen behövde se den.
37

 

Här beskriver Astrid Lindgren när fru Petrell liksom i filmen kom på besök till Katthult för att 

be Alma om att brygga körsbärsvin åt henne. Alma var mycket tveksam till en början 

eftersom det inte dracks några starkdrycker i familjen Svenssons hus. Men eftersom priset var 

bra och Alma hade svårt att säga nej så blev det till slut så att hon gick med på att jäsa en 

kruka körsbär och sedan brygga vin på det åt fru Petrell.       

 I detta citat finns det ett antal ord och uttryck som kan göra en ovan och/eller en ung 

läsare förvirrad eftersom uttrycken är så pass gammalmodiga att dagens ungdomar kan ha 

svårt att förstå sig på dem. Det första en läsare kan reagera på är att Alma hade välsignat 

mycket körsbär. Ordet ”välsignade” i denna mening betyder att hon hade väldigt mycket 

körsbär, men för en ovan läsare kan detta uttryck vara svårförstått. Är körsbären välsignade? 

Vad betyder det? Sedan kommer uttrycket ”bevaremej väl”. Det är ett uttryck som 

återkommer ofta i Emil i Lönneberga. Oavsett om man är en van läsare eller inte så blir detta 

uttryck mycket svåråtkomligt och det är svårt att förstå innebörden. Det kan tänka sig att det 

går att översätta uttrycket till något i stil med att man beklagar sig över något, men det är 

mycket svårt att göra en ”korrekt” översättning.      

 ”Truga på honom öl” är också ett svårtytt uttryck eftersom ordet truga kan medföra 

vissa frågetecken. Vad betyder egentligen truga? Kan det ha något med att tvinga att göra, och 

i så fall: hur kommer man fram till att det betyder tvinga? Det krävs att läraren är med och 

diskuterar med sina elever för att de ska förstå vad orden och uttrycken betyder.  

 Att ”sätta en kruka körsbär” är också ett uttryck som kan göra att läsaren blir förvirrad. 

Vanligtvis, om man ska placera en kruka någonstans, talas det om att ställa en kruka 

någonstans. Men att sätta en kruka, vad innebär egentligen det? Vana läsare kan direkt koppla 

det till att man sätter en kruka i syfte att den skall jäsa med innehåll tills man kan brygga vin 

på innehållet men för en ovan och ung läsare kan detta bli mycket svårförstått.  
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 ”Än hon rådde med” står det i boken när det talas om hur mycket körsbär mamma Alma 

hade i sin trädgård. ”Att råda med något”, hur kan man förklara vad det betyder? Än vad hon 

klarade av, hade kanske varit ett bättre uttryck som hade fått med sig fler läsare på 

situationen, men när det står att man har mer ”än man rår med” kan det uppstå frågetecken för 

den unga läsaren. Den ovana läsaren får genom att läsa dessa rader samt att se filmen ett ökat 

ordförråd samt en bättre förståelse för det dialektala och de gammaldags orden som används i 

båda verken.            

 Samtliga exempel som tas upp här är typiska exempel på hur Astrid Lindgren skriver i 

sina böcker. Hon använder ord och uttryck som idag kan klassas som svårförstådda och 

gammalmodiga. Detta gör att det kan uppstå problem för eleverna när de ska läsa boken om 

Emil i Lönneberga för där finns en rad olika fenomen i boken som de inte förstår vad de 

betyder. En van läsare kan lätt relatera till orden och uttrycken men en ovan och ung läsare 

kan få mycket svårt att förstå vad författaren egentligen menar medan han/ hon läser. När 

elever inte förstår vad de läser vill de lätt ge upp och har svårt att traggla sig igenom en hel 

bok, oavsett omfång. Här kan filmen bidra till ökad förståelse, samt att efter filmtittandet kan 

klassen tillsammans diskutera de svåra orden eller uttrycken för att ytterligare öka förståelsen.

 Denna sekvens i episoden om Emil ser lite annorlunda ut i filmen jämförelse med 

boken. Samma saker sker men det finns en voiceover i form av Astrid Lindgren själv som 

förklarar scenerna på ett enklare sätt. Hon beskriver situationerna och gör det medan 

skådespelarna agerar i tysthet medan hon pratar och med repliker då hon inte säger något. De 

visuella elementen här är mycket betydande för förståelsen eftersom eleverna får se 

ansiktsuttryck, kroppshållningar, mimik och andra faktorer som spelar in för förståelsen av 

vad som sker, något som inte visas i boken. Eleverna skulle vinna på att se filmen i detta fall 

om de hade svårt med att förstå det som skrivs i boken. 

2.2 Inferenser 
Emil och Alfred satt och samtalade med varandra om Lina och Kråkstorparn som satt en bit längre bort 

och hade det trevligt. Då kom Bulten i Bo och frågade Lina om hon inte skämdes som satt och umgicks 

med en så pass mycket äldre herre, och han undrade också om inte pigan Lina tyckte att Kråkstorparn 

var för gammal för henne. Då kom Emil rusandes emot dem med brödspaden i högsta hugg och slog till 

Bulten i baken. Emil menade på att han inte skulle störa Lina och Kråkstorparn när de satt och hade det 

trevligt. Då tog Bulten upp Emil och skakade om honom, varpå drängen Alfred kom till undsättning och 

sa till Bulten att han skulle låta bli Emil om han inte ville komma hem med armar och ben i ett knyte.
38 
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Här finns flera exempel på situationer där det kan vara bra att kunna läsa mellan raderna, så 

kallad inferens, såsom när det står om att Lina och Kråkstorparn sitter och har det trevligt eller 

när det står om att Bulten inte ska komma hem med armar och ben i ett knyte. I filmen ser 

man Lina och Kråkstorparn sitta och kramas och då förstår man innebörden av att ”ha 

trevligt”. Samtidigt ses Alfred bli arg på Bulten och detta gör att eleverna förstår att det 

kommer att bli slagsmål och att det inte kommer att sluta bra för Bulten. På detta sätt får 

eleverna en förståelse för vad ”armar och ben i ett knyte” kan innebära.   

 Molloy anser att eleverna måste lära sig att reflektera över sitt läsande. Själva 

reflektionen är en av de viktiga punkterna som finns med i betygskriterierna i ämnet svenska. 

Hon menar att läsning av skönlitteratur kan användas i undervisningen för att utveckla 

elevernas språk och förstärka elevernas personlighet.
39

 Molloy skriver även att 

språkutveckling bland annat handlar om att förstå vad språket vill säga oss, vad språket vill 

berätta. Det kan därför uppstå frågor om läsarna är flera av samma bok och om man diskuterar 

huruvida ens egen tolkning av boken är rätt eller fel i jämförelse med andras tolkningar. Ett 

annat sätt att se på det hela kan dock vara, enligt Molloy, att språkutvecklingen sker just här 

eftersom eleverna kan dela olika erfarenheter av sin egen läsning med andra.
40

 Genom att läsa 

en bok och se filmen med samma titel kan elever genom ovanstående resonemang föra 

diskussioner om boken på ett mer berikande och inlevelsefullt sätt. Eftersom Astrid Lindgrens 

språk i böckerna är komplicerat kan filmen ge en bredare förståelse för eleverna, särskilt för 

de som är ovana läsare och som inte har den tidigare litteraciteten.    

 Bråten har en definition på vad läsförståelse är: ”Läsförståelse är att utvinna och skapa 

mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den”.
41

 Vad en elev får ut av att 

läsa en text beror mycket på vad eleven har för förkunskaper om textens innehåll. Bilder till 

texten kan hjälpa eleven att få en förståelse av vad texten handlar om. Eleven får en djupare 

förståelse för texten om eleven kan koppla texten och bilden till tidigare kunskaper i ämnet. 

Citatet ovan, om Lina och Kråkstorparn, är ett bra exempel där filmen hjälper läsaren att 

förstå situationen på ett lättare sätt. Den här förkunskapen kan eleven skaffa sig från någon 

tidigare text, genom samtal i skolan eller i hemmet. Även filmer, tv-program och annan media 

kan hjälpa elever att få en förförståelse för de texter som de läser. Bråten anser också att man 

ska uppmana föräldrar att läsa för sina barn, att föräldrarna ska diskutera dagens nyheter med 

sina barn, besöka olika evenemang såsom teater, muséer, bio och utställningar för att barnen 
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ska få stor kunskap om vardagssituationer och som de sedan har nytta av när de ska läsa.

  Med Astrid Lindgren som exempel på multimodalt läsande kan en djupare analys och 

reflektion göras då eleverna får se bilder till texten. Då blir ett samtal om boken mycket 

rikare, om eleverna vet vad de talar om, för de har fått en förståelse genom bokens bilder. Om 

läraren aktivt deltar i samtalet om boken kan elevernas läsförståelse utvecklas ytterligare. Med 

filmen som ett komplement till detta kan sedan elevernas förståelse för boken breddas. 

  Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap och professor i Svenska med didaktisk 

inriktning på Luleå tekniska universitet, har beskrivit hur den vanliga läsningen av 

skönlitteratur har försvunnit till stora delar och tagits över av tv-serier och filmer. Han anser 

att det är viktigt att vi ser vilka förändringar som sker i ungdomarnas kulturella liv. Det är 

också viktigt att vi försöker bejaka förändringarna och använder oss av medier som eleverna 

är bekväma med. Givetvis är också romaner eller noveller väsentliga att behandla.
42

 Här kan 

kanske ett multimodalt arbetssätt vara ett viktigt inslag, speciellt eftersom film är ett mycket 

vanligt inslag i ungdomars liv. Boken om Emil i Lönneberga kan kompletteras med filmen 

med samma namn för att närma sig eleverna och utöka deras kunskaper om ämnet. 

 Parr & Campbell diskuterar läsförmågan i skolan och hur den drastiskt sjunker på grund 

av att elever finner det svårt att förstå det lästa ordet. De funderar kring hur lärare och vuxna 

ska förhålla sig till de sjunkande siffrorna som har visats i bland annat PISA-

undersökningarna, hur vi ska få trenden att vända till det bättre igen.
43

 De anser att vi måste 

använda oss av multimodala texter för att nå fram till fler elever. En grupp på tio akademiker, 

The New London Group, nämns i deras avhandling. Den här gruppen forskar om hur 

läsförmågan kan ökas hos individer och de har också förslag på att man ska försöka väva ihop 

olika slags multimodala verktyg för att öka läsförmågan. Här kan filmen, till exempel Emil i 

Lönneberga, fungera som ett multimodalt verktyg som underlättar läsningen om det är Astrid 

Lindgrens böcker som för tillfället är aktuella i skolan. Samtidigt nämner Parr & Campbell 

Howard Gardner och hans teorier om multipla intelligenser.
44

 Gardner anser att vi människor 

lär oss på olika sätt, genom att våra hjärnor är programmerade för att lära oss på olika sätt. 

Olika lärandestilar, Learning styles, kan sedan kopplas till dessa intelligenser. Gardner menar 

att det finns sju olika intelligenser, vilka vi har nämnt i forskningsbakgrunden, som lärare bör 

ha i åtanke.
45

 Enligt Parr och Campbell kan dessa intelligenser tillsammans med teorierna som 

the New London Group har angående de multimodala verktygen bli en bra kombination där 
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man sätter eleverna och inlärningen i fokus.
46

       

 Lärandestilar är också någonting som Tornberg nämner när hon skriver om hur viktigt 

det är att eleverna är medvetna om sin egen lärstil för att kunna utnyttja sin metakognition för 

att få den bästa effekten av sin inlärning. Elevens metakognition kan vara nyckeln till en 

effektiv och positiv inlärning. De fyra lärandepreferenser som Tornberg nämner är följande: 

 

1) Visuellt lärande (t.ex. genom läsning av texter och kartor) 

2) Auditivt lärande (t.ex. genom lyssnande på föreläsningar och bandat material) 

3) Kinestetiskt lärande (t.ex. genom aktiviteter förknippade med kroppsrörelser) 

4) Taktilt lärande (t.ex. genom aktiviteter förknippade med beröring och genom egna experiment)
47 

Dessa lärstilar kan kopplas till Gardners intelligenser. De intelligenser som används vanligtvis 

i skolan är den lingvistisk och matematisk/logiska, och resten av intelligenserna kommer 

oftast i skymundan. Enligt Gardner behöver man använda sig av de olika intelligenserna mer 

för att gynna elevernas inlärning.
48          

 När vi använder oss av filmen i undervisningen har vi det visuella och auditiva lärandet 

i fokus vilket kan vara till hjälp för ovana läsare. Lindgrens verk kan användas i många olika 

syften, i vårt fall är det för att öka läsförståelsen. Genom att kombinera de olika 

lärandepreferenserna kan fler elever lyckas med sin läsning.    

 Michael Lipiner undervisar i ämnet film på universitetet i New York, där han använder 

sig av både film och bok. Enligt Lipiner är denna kombination bra eftersom hans elever har 

kommit olika långt i sin språkutveckling. Språket i böckerna kan vara för svårt att förstå, men 

om man samtidigt ser filmatiseringen av boken, kan eleverna få en annan inblick i berättelsen 

som sedan hjälper dem i läsningen.
49

 När han började undervisa med kombinationen bok och 

film, fick han många frågor om detta: Kommer det att lyckas? Vill eleverna verkligen läsa 

böcker om de får titta på film? Kan filmen användas som undervisningsmaterial? Allt detta 

har Lipiner svarat på med sin undervisning, nämligen att detta fungerade riktigt bra. Eleverna 

har inte bara förbättrat sina läs-och skrivkunskaper utan också blivit mer deltagande i 

klassdiskussionerna. Enligt Lipiner har filmen motiverat eleverna att läsa och lära sig att läsa 

kritiskt.
50 
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They became more confident as readers and developed stronger writing skills. They participated more in 

class and led interesting discussions with their peers. This approach to teaching literature and literacy – by 

incorporating film and providing alternative creative projects based on literature engaged and motivated 

the students to stay connected by encompassing both a written and visual representation of the text. Their 

simultaneous learning of film and print-based texts enabled them to develop critical literacy skills.
51 

                      

Lipiner har tagit vara på detta och använder sig av de nya kommunikationsformerna, såsom 

filmen i sin undervisning. Han anser dock att filmen inte ska få ta överhanden i 

undervisningen utan den ska vara ett komplement till boken för att underlätta elevernas 

läsförståelse. 

New literacies call for teachers to understand new communicational and representational demands, as 

well as new practices that are relevant to twenty-first-century life. However, media literacy, including 

film, our most ‘popular’ culture, should not replace the conventional written word of literature, but 

rather lend a helping hand to teaching literacy. Simply showing a movie without engaging in class 

discussions and proper integration with traditional, pedagogical tools does not provide sufficient 

education.
52   

Stefan Lundström har pekat på oron för att många elever inte förstår innehållet i de 

skönlitterära texter som läses i skolan. När dessa elever använder sig av andra medier såsom 

filmer eller tv-spel så har de förmågan att ha en förståelse för historien kring spelet eller 

filmen. Spelar de till exempel ett spel med historiska personer, måste de först läsa in sig på 

dessa personer för att förstå hur de ska agera för att vinna så mycket makt som möjligt. 

Samma sak gäller filmens värld, för att förstå själva filmen är ramberättelsen kring 

karaktärerna viktig att förstå.
53

 I Lindgrens filmer har man en voiceover, Astrids röst, som 

förklarar händelser och sammanfattar händelser som kan vara svåra att förstå. Hon lotsar 

tittaren till en bättre förståelse av händelserna i filmen. Hon förklarar till exempel vad en 

auktion är och hur en auktion går till. Samma förklaringar finns även i boken, men de blir mer 

effektfulla i filmerna då man samtidigt ser bilderna som Lindgren berättar om.   

 Här följer ett exempel där filmen kan vara ett komplement till boken för att öka 

förståelsen. 

Det första var en urblekt sammetsask med små blå snäckor på locket – den kunde bli något för 

lilla Ida att få – det andra var en brödspade, en sådan där med långt skaft som man skjutsar in 

brödkakor i ugnen med, och det tredje var en gammal rostig brandspruta som ingen i hela 
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Lönneberga ville ge ens tio öre för. Emil bjöd tjugofem och fick den. ”Å, hjälp, den hade jag inte 

velat ha”, tänkte Emil. Men det var så dags, nu hade han en brandspruta, om han ville eller 

inte.
54

 

 I detta citat finns det flera passager som kan anses vara svårtydda för ovana läsare. Inte bara 

det faktum att den första meningen är väldigt lång vilket kan förvirra läsaren. Det är även 

Emils uttalande som kan uppfattas som svårförstått om man som läsare inte kan förstå den 

paradox som sker här. Egentligen förklarar Lindgren hur det går till när man handlar på en 

auktion, vilket kan vara svårt att förstå av detta sammanhang ifall man aldrig har varit på en 

auktion. Varför köper man något som man inte vill ha, kan läsaren undra. Varför uttrycker 

Emil att han inte ville ha brandsprutan som han precis hade köpt? Genom det som står skrivet 

i boken kan läsaren inte gissa sig till svaret. Boken har en illustration på uppslaget men som 

inte skildrar det som sägs i detta fall, utan det är en bild som visar på hur Emils pappa tar 

honom i nackskinnet och blir arg över att han köpt för mycket saker på auktionen, men det 

behandlar inte specifikt om denna scen. Läsaren kan därför bli förvirrad av att enbart läsa 

boken.               

 I filmen däremot är de visuella elementen mer beskrivande för publiken. Citatet visas 

genom att Emil bjuder 25 öre för brandsprutan, medan vi hör hur Emil tänker för sig själv att 

den brandsprutan hade han inte alls velat ha. Uttalandet ”Å, hjälp, den hade jag inte velat ha” 

förekommer likadant i filmen som i boken men i filmen ser man också en Emil som ser 

väldigt missnöjd ut och man kan därför förstå att han är missnöjd med i sitt köp, något som är 

mycket svårare att utläsa genom att bara läsa det som står i boken utan illustration.  

 Den så kallade Nintendo-generationen, som Else Nygren kallar dagens elever, och deras 

inlärning är något som hon har tittat lite närmare på. Nygren nämner att dagens skola 

eventuellt bör tänka om ur undervisningssynpunkt, hur läraren ska tänka om inför 

introduceringen av ett nytt tema i undervisningen. Hon nämner att lärare kan använda sig av 

filmklipp från YouTube för att locka och inspirera eleverna till fortsatt arbete. Författaren 

tycker också att lärarna ska vara mer öppna för annan media i sin undervisning, såsom 

bloggar, dataspel med mera.
55

 Astrid Lindgrens filmer finns tillgängliga på YouTube och kan 

vara ett alternativ i undervisningen om läraren vill peka på vissa svårare passager i 

handlingen.              

 En lärare som använder sig av film som en del av undervisningen är Gunnar Lönnström, 

lärare på en högstadieskola, i bland annat svenska. I en intervju gjord av Maria Lannvik 
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Duregård i Lärarnas tidning
56

 berättar Lönnström att han ofta använder sig av film som ett 

redskap för att få ett annat djup i undervisningen. Lönnström menar att tystlåtna elever öppnar 

sig mer då de talar om en film istället för att diskutera en bok. Eleverna kan själva fantisera 

sig in i rollen och därmed också bestämma hur de själva hade agerat i de olika situationerna. 

Detta kan vara svårare att göra med en karaktär i en bok om eleven inte riktigt har knäckt 

läskoden eller inte har läsförståelsen utan bara kodar av orden. Lönnström använder sig också 

av jämförelser mellan film och text, genom att eleverna först läser ett stycke i en text och 

sedan får de se motsvarande del i filmatiseringen. Därefter gör de tillsammans en analys där 

de ser på likheter och skillnader.
57

          

 En annan lärare som använder sig av filmen i undervisningen är professorn och läraren 

Joseph, E Champoux, som också anser att filmen är ett bra verktyg i litteraturundervisningen. 

Eleverna får analysera filmerna precis som de skulle ha gjort om de bara läste boken. Han 

skriver också om kombinationen bok och film, där man gör en komparativ analys och ser på 

skillnader och likheter i de två konstarterna. Enligt Champoux bör man alltid se till att 

eleverna analyserar filmen och det fördelaktiga är att boken sedan läses i sin helhet eller 

delvis efter det att man sett filmen.
58

         

 PISA- undersökningarna visar att eleverna i Sverige är duktiga på att hitta och tolka 

faktafrågor, men sedan sjunker resultaten när det gäller läsförståelse och speciellt de frågor 

som inte finns att hitta direkt i texten.
59

 I den nya läroplanen Lgr11 framkommer det att elever 

ska lära sig hur texter och bilder kan kombineras och se hur de kan samspela i exempelvis en 

film eller en pjäs.
60

 Filmen kan därför användas som ett verktyg för att eleverna ska kunna 

öka sin läsförståelse. Med detta resonemang som grund kan det konstateras att filmen kan 

anses vara ett komplement i litteraturundervisningen för att eleverna på detta sätt ska kunna 

arbeta med inferenser.  
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2.3 Syntax 
Syntax handlar om meningsbyggnad, att se hur meningarna är byggda och kunna se 

funktionen i meningar. Något som vi kopplar till Astrid Lindgrens författarskap är hennes 

långa meningar. Istället för att sätta punkt kommer istället ett kommatecken vilket gör dem 

långa och till slut också mycket invecklade. 

Emil red runt och klämde till med brödspaden var han kom åt, han fick ju mycket bättre sving på 

den, när han red, och han lyckades verkligen skala av åtminstone det översta lagret av 

bonddrängar, men det kom ständigt nya och vräkte sig på, och hur Emil än arbetade med 

brödspaden, kunde han inte få loss Alfred.
61 

Lindgrens längd på meningar kan förvirra ovana läsare. Ovan är ett exempel på hur Lindgren 

ibland skriver sina meningar. I meningen beskrivs det hur Emil red runt på sin häst med en 

brödspade i handen i ett försök att rädda Alfred. Denna mening är mycket lång med ett flertal 

kommatecken. Meningen är förvisso mycket målande och beskrivande, men meningens 

omfång kräver att läsaren måste ha viss språklig förförståelse. Läsaren kan lätt trassla in sig i 

meningsföljden och tappa bort sig på vägen. Läsförståelsen kan här rubbas eftersom eleven 

inte kan ta till sig varken ord eller förståelse för situationen i boken. 

Snart hade Emils mamma tio flaskor vin prydligt uppradade på köksbordet, dem skulle hon nu packa i en 

korg och ställa i en vrå i potatiskällaren, där ingen behövde ha ont av dem, och sedan kunde fru Petrell få 

komma, när hon ville, och hämta sitt vin. Körsbären, som vinet var gjort på, stod i en hink utanför 

köksdörren, när Emil och Ida kom hem från rågåkern med sin kaffekorg. 
62

 

Denna sekvens ur boken visar när Alma har bryggt vin åt fru Petrell. Särskilt första meningen 

är väldigt lång i detta citat. Istället för att göra om meningen till två eller tre mindre meningar 

blir läsaren något förvirrad när satsradningen ersätter punkten.      

 I filmen kommer Astrid Lindgren som en voiceover och förklarar att just den här dagen, 

när Alfreds pappa var på åkern, hade Alma passat på att brygga körsbärsvinet. I boken skriver 

Lindgren om hur Alma radar upp flaskorna på bordet, medan detta fattas helt i filmen. Istället 

är det visuella elementet mer förklarande då hon häller upp vinet i flaskor och sedan är det 

slut. Sedan ber hon Emil gå ut med de överblivna och jästa körsbären. I filmen är handlingen 

att brygga vin i fokus medan pappa Anton är på åkern snarare än att hon radar upp flaskorna 

på bordet. Att Alma ska ta ner flaskorna i potatiskällorna nämns inte alls. Voiceover förklarar 

i filmen att Alma vill ha bort det ”syndiga” från huset innan Anton kommer hem, något som 
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också nämns i boken men det har inte lika stort fokus eftersom boken nämner att vinet skulle 

hällas upp på flaskor för att de ansågs ha jäst färdigt. Att se filmen hade i detta fall varit 

gynnande för läsaren. Förklaringarna av vad som sker är likartade i såväl bok som film men i 

filmen är sammanfattningen gjord av voiceover, den är kortare och mer koncis än i boken. Det 

är därmed lättare att förstå innebörden av informationen i filmen än att läsa den i boken. Här 

följer ytterligare ett exempel på Astrid Lindgrens långa meningar.  

Det var för att alla Smålands oxar och kor och får skulle hålla sig i sina egna hagar och kanske 

för att alla Smålands ungar skulle tjäna sig en tvåöring då och då genom att öppna grinden åt 

någon lat bonde som kom vägen fram med sin hästskjuts och inte själv ville hoppa av och öppna. 

63
 

På detta sätt förklarar Astrid Lindgren hur många grindar det fanns att öppna i Småland under 

den här tiden. Emil fick en idé om att han innan auktionen i Backhorva skulle öppna grinden 

som fanns precis där han bodde för att på så sätt tjäna lite pengar. Dessa pengar skulle han 

sedan använda till olika ändamål på auktionen i Backhorva.      

 Detta citat utgörs av endast en mening i boken. Det kan förvirra läsaren när det 

förekommer sådana här meningar eftersom längden gör att läsaren får svårt att ta en paus från 

läsandet. Istället måste hela meningen läsas i sträck utan paus vilket gör att det kan bli svårt 

att förstå innebörden. I filmen ser detta citat annorlunda ut eftersom det är de visuella 

elementen som här utgör grunden för vad som sker. I filmen kommer bilder på hur bönder 

kommer i sina vagnar och hur Emil sedan ställer sig vid deras grind och öppnar den för alla 

dessa bönder som vill komma förbi när de far till auktionen i Backhorva. Samtidigt hör vi 

Astrid Lindgrens röst som en voiceover som talar om hur Emil tänker i denna situation. Det 

hon uttrycker stämmer överens med citatet ovan men hon säger det på ett enklare sätt vilket 

gör att den voiceover vi hör tillsammans med det visuella kan uppfattas som mer 

lättförståeligt än om vi hade läst citatet i boken. Därmed kan det konstateras att filmen hade 

varit ett gott komplement till boken då bokens innehåll kan vara svårförstått. I boken finns det 

heller ingen bild som symboliserar citatet och vad som händer. Istället finns det en bild på 

sekvensen som sker innan citatet i boken vilket gör att läsaren inte kan få sin förståelse 

underlättad genom att se en illustration av det som skrivs. Istället kan läsaren snarare bli 

förvirrad av att det som läses inte stämmer överens med det som ögat ser i boken. Filmen kan 

därför här vara ett bättre sätt till ökad förståelse än boken. Långa meningar i boken Emil i 

Lönneberga finns det gott om och dessa kan ofta lättare förstås genom att se filmen. 
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3. Avslutning 
Här följer ett exempel på hur svårt det kan vara att förstå vad Astrid Lindgren egentligen 

menar med det hon skriver: 

Alfred kom och tittade på Emils spruta, och han skrattade. ”Brandspruteägaren Emil Svensson”, 

sa han. ”Vad ska du med den där mackapären till egentligen?” ”Om åskan slog ner och det 

börjar brinna”, sa Emil. Och i nästa sekund slog åskan ner, åtminstone trodde Emil det först, 

men det var bara hans pappa som högg honom i kragen och skakade honom så att det ulliga 

håret vajade.
64

 

Resonemanget som förs i citatet ovan visar på hur komplext Astrid Lindgrens språk kan vara, 

speciellt i berättelsen Emil i Lönneberga. Det krävs att läsaren kan läsa mellan raderna och 

förstå vad som händer (inferens), att läsaren förstår ordens betydelse (ordförståelse) samt att 

läsaren behöver kunna ta till sig en komplex meningsbyggnad (syntax). I detta citat skrattar 

Alfred åt Emils brandspruta som han just köpt och undrar vad han egentligen ska med den till, 

varpå Emil kontrar repliken med att säga att om åskan slår ner så kan den komma till 

användning. Sedan tror Emil först att åskan faktiskt slår ner, men inser snabbt att det är hans 

pappa som kommit och tagit honom i kragen.         

 Om en ovan läsare får ta del av detta citat kan det uppstå frågor hos läsaren. Att Alfred 

skrattar åt Emil, varför gör han egentligen det? Och ordet” mackapär”, vad betyder det? Och 

varför kan det börja brinna om åskan slår ner? Varför låter det som om åskan slår ner när 

Emils pappa tar honom i kragen? Vad betyder det att ”man tar någon i kragen”, och vad 

innebär det att ”håret vajar”? Flertalet frågor kan bli aktuella. Citatet handlar både om 

ordförståelse, inferenser och syntax. Ordförståelsen kommer in då ord som ”mackapär” och 

”vajade” visar sig. Inferenser blir aktuellt då läsaren ska försöka förstå varför åskan slår ner 

när Emils pappa tar Emil i kragen och syntax handlar om hur den sista meningen är utformad 

och hur svårt det kan vara att förstå vad som händer när så mycket sker och beskrivs i en och 

samma mening. Om läsaren istället hade sett på filmen med samma sekvens kunde läsaren få 

sig en bättre bild av vad som sker. Replikerna är desamma som i boken men läsaren skulle se 

hur drängen Alfred och Emil samtalar med varandra, varpå Emils pappa Anton kommer 

springandes och far fram till Emil och tar honom i nackskinnet. Filmen visar samma sak som 

boken och det finns ingen voiceover i form av Astrid Lindgrens röst. Däremot är det visuella 

mycket tydligare i filmen än det som beskrivs skriftligt i boken. I filmen får tittaren en helt 

annan syn på vad som sker eftersom det finns karaktärer som handgripligen och muntligt 
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illustrerar sekvensen på ett tydligt sätt. Tittaren förstår att Emil har gjort ett dåligt köp, att 

drängen Alfred också tycker det och att pappa Anton är av samma åsikt. Sekvensen blir 

mycket tydligare i filmen där aktörerna illustrerar händelserna än när de läses i boken.

 Syftet med vårt examensarbete var att se om filmen kan användas som ett komplement 

till boken i svenskundervisningen. Vi tog Astrid Lindgrens målande författarskap som 

exempel för att genom hennes litteratur kunna närma oss ämnet. Oavsett om elever är vana 

läsare eller inte, hade vi en tanke om att film kan vara ett multimodalt verktyg för att förbättra 

läsförståelsen. Syftet med vår undersökning var att se hur vi som lärare kan använda oss av 

filmen, och i detta fall, Astrid Lindgrens verk i undervisningen och på det sättet öka elevernas 

läsförståelse. Genom frågeställningar som omfattade hur man kan använda sig av Astrid 

Lindgrens verk i undervisningen, hur relationen mellan bok och film ser ut och om en 

filmatisering kan gynna elevernas läsförståelse, ville vi uppmärksamma elevers förmåga att 

utvecklas språkligt genom att uppleva både bok och film i svenskundervisningen.  

 Vi valde att arbeta utifrån valda delar av Astrid Lindgrens verk Emil i Lönneberga. 

Valet av författare gjordes utifrån att Lindgrens verk finns både som bok och film. Det finns 

även rika illustrationer i hennes böcker, som även kan räknas med i de multimodala verktygen 

som kan underlätta läsförståelsen. Lindgren är en författare som läses flitigt i våra skolor och 

eftersom språket i dessa böcker ibland kan vara svårt att förstå av ovana läsare, ansåg vi att 

detta skulle kunna vara en bra författare att rikta in sig på i vårt arbete. Flera rapporter i media 

har visat på att de svenska elevernas läsförståelse sjunker och detta på grund av att det läggs 

mer fokus på den formella avkodningen av ord istället för att arbeta med läsförståelsen. Med 

denna kunskap som avstamp har vi tittat på Astrid Lindgrens verk och hur dessa kan användas 

för att öka läsförståelsen.           

 Vår undersökning visar att forskningen har mycket att bidra med om läsförståelse och 

hur man ska arbeta för att gynna denna i undervisningen. Med hjälp av flera forskare, 

författare och undersökningar gjorda av Skolverket har vi kunnat styrka tanken om att 

multimodalitet är ett viktigt inslag i undervisningen. Med bilder och text i kombination kan 

man öka elevernas läsförståelse oavsett vilken språklig nivå de befinner sig på eftersom att 

bilderna kan öka förståelsen av texten medan man läser. Många elever har filmen som en 

återkommande rutin i sin vardag och med detta som bakgrund kan lärare med fördel använda 

sig av filmen som ett multimodalt redskap i undervisningen som eleverna kan känna igen sig 

i. När eleverna ser en film och kopplar den muntliga texten till bilderna skapas en djupare 

förståelse för texten.            

 Vår analys visar att elever kan ha en god hjälp av att både se en film och att läsa en bok 
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med samma innehåll. Kopplingarna mellan filmen och boken ökar inferensen, det vill säga 

kittet, som gör att eleverna till slut får en förståelse för själva berättelsen. Speciellt bra är det 

att elever med mindre goda läsvanor kan bilda sig en uppfattning om vad en bok faktiskt 

handlar om, om de får möjligheten att se filmen som tillhör boken. Att introducera elever på 

detta sätt i litteraturen, genom multimodala verktyg, är ett säkert kort för läraren att spela då 

fler elever ges möjlighet att hänga med och förstå undervisningens innebörd. När det kommer 

till frågan om elever ska se filmen först eller läsa boken först kan det bero helt på situation 

och elevernas generella språkliga nivå. Vissa elever får mest ut av att först läsa en bok och 

sedan koppla filmen till denna medan andra behöver en filmatisering som introduktion för att 

sedan kunna läsa boken med bättre förutsättningar. På detta sätt kan eleverna bli hjälpta och få 

stöd från både bok och film i den kombination som känns tryggast och bäst för dem själva. 

Det ger även möjlighet för elever att analysera och göra komparerande analyser av de två 

olika verken. På detta sätt blir både svaga och starkare läsare gynnade och kan utveckla sin 

egen läsförståelse.           

 Speciellt svårt kan det vara med Astrid Lindgrens författarskap då hon använder sig av 

många dialektala ord i både bok och film som kan vara ålderdomliga och så dialektala att de 

kan vara svårförstådda för eleverna. Då kan både film och bok som kombination vara ett gott 

redskap för att förbättra elevernas läsförståelse och samtidigt öka ordförrådet. Lundström har i 

sin forskning visat på att elever känner en viss oro över att de inte förstår vad de läser.
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 Med 

detta som grund kan vi styrka påståendet att film är ett alternativt redskap att nå ut till elever 

när de ska läsa en bok. Att sedan samtala om bok och film, som flera forskare nämner, är 

viktigt för elevernas läsförståelse. Att analysera och utmana läsandet genom diskussioner kan 

vara ett sätt att knyta ihop säcken då man kombinerar både bok och film i sin undervisning.  

Särskilt viktigt är det att reflektera över läsandet, något som Molloy pekar på. Om läraren 

först visar en film och sedan låter eleverna läsa boken och slutligen diskuterar och reflekterar 

vad man sett och läst med eleverna kan detta vara ett ypperligt sätt att utöka elevernas 

läsförståelse och bidra till en större vokabulär och förmåga att analysera hos eleverna.  

 Läsförståelsen hos elever är högst aktuell idag då PIRLS- mätningar har gjorts och som 

visar på att dagens skola arbetar för lite med elevers läsförståelse. Om läraren då kombinerar 

film och bok kan detta vara ett sätt för eleverna att utöka sin läsförståelse, samtidigt som 

läroplanens krav tillfredsställs och eleverna får ut det av undervisningen som Skolverket 

kräver. Dagligen kan vi läsa i media om hur elevers läsförståelse sjunker i den svenska skolan. 
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Den senaste PISA- undersökningen som kom i december 2013, visar att läsförståelsen hos 

svenska elever ytterligare har försämrats. Dessa försämringen visar på en skrämmande 

utveckling som vi måste reagera på nu. Med sjunkande läsförståelse utvecklas idag en skola 

där eleverna arbetar för mycket med avkodning och mindre med hur man exempelvis kan läsa 

mellan raderna och förstå ordens verkliga innebörd. Om fler lärare valde att arbeta med 

multimodalitet i undervisningen i större utsträckning kunde detta ge en förbättrad läsförståelse 

hos eleverna som sedan skulle underlätta för dem i fler ämnen än bara svenska. En 

svensklärare som Gunnar Lönnström, som använder film som ett redskap i undervisningen för 

att på detta sätt öka elevernas läsförståelse, är ett gott föredöme för lärare ute i landet.

 Slutligen, för att koppla till frågeställningarna vi valde att besvara med denna uppsats, 

kan vi konstatera att elever kan få en ökad läsförståelse genom att se filmen, Emil i 

Lönneberga, som ett komplement till boken med samma titel. Att utesluta boken och endast 

se filmen är inget som vi rekommenderar utan det är när konstformerna förenas som eleverna 

får den största behållningen av båda verken. Lindgrens berikande och detaljrika språk är allför 

komplicerat för ovana läsare, men kan underlättas av filmens visuella element. Detta ger 

utrymme för att elever på alla språkliga nivåer ska ha möjlighet att följa med i undervisningen 

och framför allt i vad de läser. Multimodalitet som verktyg i undervisningen är något viktigt 

att ta till sig som lärare eftersom den genom olika konstformer kan vara till stor fördel för 

elever, oavsett språklig nivå. 
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