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Sammandrag 

I föreliggande uppsats har jag studerat bilderna i ett bildläromedel för vuxna illitterata. 

Läromedlet, som är en bildordbok, används inom sfi-undervisningen i spår 1, kurs A, och heter 

Tala svenska direkt (Hanssen 2004). Syftet med studien har varit att undersöka i vilken 

utsträckning bilderna i boken motsvarar kriterierna för en bra bild med högt läsvärde utifrån ett 

perceptuellt, ett kognitivt, ett sociokulturellt och ett pedagogiskt perspektiv. Min metod har 

varit kvalitativ analys och bildanalys. Jag har utgått från semiotisk bildteori och inspirerats av 

såväl ikonografi och semiotisk bildanalys som av tidigare forskning på området. Mitt 

datamaterial har bestått av 60 sidor ur boken, vilket utgör 53 % av bokens totala sidantal. 

Datamaterialet är ett representativt urval, då det omfattar teman och arbetsområden som är 

vanligt förekommande inom sfi, kurs A. Resultatet av undersökningen visar att vissa delar av 

materialet har bra läsvärde ur perceptuellt och kognitivt perspektiv, medan andra delar har 

brister i fråga om såväl kontrast, skärpa och storlek på detaljer som om begriplighet och kontext. 

Ur sociokulturellt perspektiv har materialet stora brister, framförallt på grund av en normerande 

svenskhet. Ur pedagogiskt perspektiv fungerar vissa delar medan andra behöver kompletteras 

med annat material. 

 

Nyckelord: perceptuellt perspektiv, kognitivt perspektiv, sociokulturellt perspektiv, 

pedagogiskt perspektiv, denotation, konnotation, redundans/information, normerande 

svenskhet, heteronormativitet. 
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1. Inledning 
Att på grund av krig och konflikter vara tvungen att fly till ett nytt land och där tvingas lära sig 

det nya landets språk, seder och bruk tror jag för många människor upplevs som en mycket stor 

omställning. För de individer som har ingen eller mycket kort skolbakgrund tillkommer kravet 

att lära sig läsa och skriva, oftast på det nya modersmålet. Om man har levt över halva sitt vuxna 

liv utan läs-och skrivfärdigheter kan det säkert kännas både svårt och inte alltid så motiverande 

att plötsligt behöva lära sig tala, läsa och skriva på ett helt nytt språk.  

När man som lärare möter vuxna elever utan skolbakgrund har man ingen minsta gemensam 

nämnare av skolkultur att bygga vidare på, utan måste hitta andra vägar för att kommunicera 

och undervisa. För illitterata elever är det inte en självklarhet hur man öppnar en bok eller 

stänger en pärm, och hur man hanterar en pennvässare eller en hålslagare framstår för många 

som en gåta. Som lärare till illitterata elever upplever jag att man därför ställs inför helt andra 

utmaningar än man gör inom andra skolformer, när man ska vägleda dessa människor till en 

erövring av det nya språket och den nya kulturen. I en i huvudsak muntlig undervisning är bilder 

ett bra redskap att utgå från i kommunikationen, eftersom de fungerar som komplement när det 

verbala språket inte räcker till (Franker 2007:2). Jag har därför valt att i denna uppsats studera 

bilderna i ett läromedel för illitterata vuxna invandrare. 

Inom ämnet Svenska för invandrare (sfi) finns fyra kurser: A, B, C och D. Kurs A är den 

kurs där personer med ingen eller mycket kort utbildning i hemlandet inleder sina studier i 

svenska, och fokus ligger här på att kunna kommunicera genom enkelt tal inom områden som 

rör vardagslivet och den egna personen. Målen för läsning och skrivning begränsas till att kunna 

känna igen några personnamn och skyltar samt att med hjälp kunna skriva sitt namn och fylla i 

sina personuppgifter (Skolverket 2012:32–33). Sfi-utbildningen syftar också till att ge eleverna 

verktyg för att aktivt kunna delta i vardags-, samhälls-och yrkesliv samt att få tillfälle att tillägna 

sig text också via bildmediet (Skolverket 2012:7-8). Utifrån dessa målformuleringar kan alltså 

bildanvändning i undervisningen kännas motiverad. Men användandet av bilder är ingalunda 

okomplicerat. Olika kulturella erfarenheter gör att vi ser och läser in olika saker i en och samma 

bild (Franker 2007:2). En bild betraktas också alltid i ett sammanhang, och även sammanhanget 

påverkar tolkningen (Waern, Pettersson och Svensson 2004:152). I denna uppsats försöker jag 

utröna vilka aspekter det är man bör beakta när man som sfi-lärare väljer bilder för sin 

undervisning. Jag kommer att utgå från bilderna i ett läromedel och undersöka hur väl de lyckas 

förmedla sitt tänkta budskap. Franker (2007:38) konstaterar att forskning kring bilders 
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förekomst, innehåll och funktion i läromedel är tämligen sparsam. Jag vill med denna 

undersökning därför bidra till detta forskningsfält. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur väl bildvalet i läromedlet Tala svenska 

direkt (Hansen 2004) motsvarar kriterierna för god läsbarhet hos bilder. Hur fungerar bokens 

bilder utifrån perceptuellt, kognitivt, sociokulturellt och pedagogiskt perspektiv? Vad i bilderna 

är det som gör dem lätt- respektive svårlästa?  Med perceptuellt perspektiv syftar jag på i vilken 

utsträckning bilderna möjliggör för läsaren att visuellt uppfatta deras innehåll. Med kognitivt 

perspektiv avser jag huruvida bilderna gör det möjligt för läsaren att intellektuellt ta till sig den 

avsedda informationen och med sociokulturellt perspektiv åsyftar jag i vilken grad bildernas 

budskap möjliggör eller försvårar ett tillgodogörande med hänsyn tagen till läsarens bakgrund 

och erfarenheter. Dessa begrepp presenteras mera utförligt i kapitel 2. Jag reflekterar också över 

bildernas pedagogiska användbarhet. 

 

1.2 Uppsatsens disposition och innehåll 
I kapitel 2 redogör jag för min teoretiska utgångspunkt samt presenterar tidigare forskning inom 

området. Kapitel 3 innehåller en presentation av mitt datamaterial och en beskrivning av dels 

den metod jag utgått ifrån, dels mitt tillvägagångssätt. I kapitel 4 redogör jag för mina resultat 

och i kapitel 5 diskuterar jag dessa.  
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2. Forskningsöversikt 
I detta avsnitt återger jag en forskningsöversikt inom ämnet. Jag presenterar dels de teoretiska 

perspektiv och begrepp jag utgått ifrån, dels tidigare forskning inom ämnet bilder i sfi-

läromedel för analfabeter. Jag presenterar också kort kritisk forskning kring sfi-läromedel. 

 

2.1  Kulturell kod och sociokulturell konvention.  
Franker (2007) betonar att bildteoretisk forskning visar att koder och konventioner kring hur vi 

tolkar bilder påverkas av både språkliga och kulturella kontexter. Detta är viktigt att vara 

medveten om, framför allt som sfi-lärare, för att undvika missförstånd. Men enligt Franker 

(2007:37) får lärarna inom sfi mycket litet stöd i hur de ska använda bilder i undervisningen. I 

Lärobok om läroböcker påpekar Jan Rogberg (1991), formgivare av fackböcker och skolböcker, 

att olika kulturer och samhällen har olika bildtraditioner och att det som skiljer konstnären från 

illustratören är att den sistnämnda försöker kommunicera med läsaren. Detta är styrkan hos 

svenska läromedelsförfattare, medan bilder från till exempel Östeuropa mera är som smycken 

(Larsson 1991:88–89). Pettersson (1991) instämmer i att vi kan ha svårt att tolka bilder från 

andra kulturer, eftersom bilder är kodade meddelanden som fungerar under en viss tid i ett visst 

socialt sammanhang. Han menar att till skillnad från text innehåller bilder en stor mängd 

information och läsaren av en bild har fler tolkningsmöjligheter än läsaren av en text. Dessa 

tolkningar stämmer dock inte alltid överens med det avsändaren avsett och förväntat sig. 

Bildtolkning handlar därför om läsarens koder kontra avsändarens koder (Pettersson 1991:80).  

Pettersson (1991:69-70) har i empiriska undersökningar konstaterat att bilduppfattning är 

något individuellt och relativt. Även enkla bilder kräver långa beskrivningar för att innehållet 

ska kunna förmedlas i verbal form och bilder som skall användas för information bör alltid 

förses med bildtexter som sammanbinder bilden med den tolkning som är mest väsentlig i 

sammanhanget. Beroende på sammanhang skapar vi en förståelse för hur bilden ska tolkas. 

Enligt Pettersson (1991:36) har en bild utan bildtext inget eller nästan inget informationsvärde, 

eftersom bilder oftast är flertydiga. 

I en studie från 2011 har Franker studerat hur vuxna andraspråksinlärare interagerar med 

svenska valaffischer, genom att be dem tolka innehåll och budskap i de olika partiernas 

propaganda. Hon konstaterar att kortutbildade andraspråksinlärare i stor utsträckning endast 

beskriver det de ser i den konkreta bilden i valaffischerna och inte lyckas tolka partiernas 
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budskap, eftersom de inte kan tillgodogöra sig den tillhörande skriftliga texten. Till skillnad 

mot elever med skolbakgrund har de även svårt att förstå vad uppgiften går ut på. Franker 

(2011:130–140) menar att såväl den situationsbundna kontexten som deltagarnas 

sociokulturella bakgrund har betydelse för deras förmåga att läsa och tolka valaffischerna, vilket 

hon ur demokratisk synvinkel ser som ett problem. Hon betonar därmed vikten av bildstudier 

inom sfi-undervisningen. Men Franker (2007:60) menar att för att bilder ska fungera som 

kommunikationsmedel och verktyg i språkinlärningssammanhang måste man utforma dem och 

hantera dem utifrån sin kännedom om vilka associationer de kan väcka hos läsaren. 

 

2.2 Semiotik 
Semiotik, läran om tecknen, utvecklades från 1950-talet och framåt av den franske 

centralgestalten inom språk, litteratur och kultur, Roland Barthes, från att mest ha handlat om 

språklig kommunikation till att omfatta de flesta mänskliga aktiviteter och även bilder. Barthes 

influerades av strukturalismen och den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures teorier 

om språkliga tecken. Saussure såg språket som ett strukturellt system som samtidigt existerar 

till fullo i nuet. Denna tudelade syn på språk som dels ett system, dels ett 

kommunikationsverktyg, förutsätter att en distinktion görs mellan language, (språk; la langue), 

och speech (talhandling; la parole). Alla språkliga handlingar (speech) kommer ur ett 

språksystem (language) vars regler gör våra yttranden (speech) möjliga (Allen 2003:33–40). 

Hos Saussure är treenigheten mellan begreppen the sign, (tecknet; le signe), the signified 

(tecknets innebörd/mentala representation i en kultur; le signifié) och the signifier (ljud- eller 

skriftbilden hos ett ord; le signifiant) något centralt. Han ser språket som ett system av tecken 

som också utgör själva förbindelsen mellan språket och omvärlden. The sign, tecknet, är en 

kombination av the signified och the signifier. Det finns ingen självklar och av naturen given 

betydelse hos ett tecken, utan Saussure menar att ett tecken alltid är något arbiträrt, godtyckligt, 

utifrån den konventionellt överenskomna relationen mellan the signifier och the signified i 

respektive språksystem. Mot bakgrund av Saussures resonemang menar Barthes, enligt Allen, 

att motsvarande uppbyggnad finns inom alla mänskliga områden som övergripande system, där 

de förekommande tecknen förstås utifrån just detta systems terminologi. Semiotik blir på så vis 

en doktrin som studerar de teckensystem som våra samhällen bygger på (Allen 2003:40–45). 

Utifrån ett semiotiskt perspektiv kan man betrakta bilder som tecken som behöver tolkas 

(Waern m fl 2004:23). 
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Barthes utvecklade begreppen denotation och konnotation. Denotation handlar om en slags 

naturlig koppling (first-order meaning) mellan det vi ser och hur vi benämner det, medan 

konnotation bygger på att vi gör en kulturellt överenskommen koppling mellan det vi ser och 

hur det benämns (second-order meaning). Konnotationen får på så sätt en vidare betydelse än 

denotationen (Allen 2003:39–51). 

Waern m fl (2004:38-40) exemplifierar begreppen denotation och konnotation på följande 

vis: Ett fotografi som avbildar en tupp gjord av järntråd samt några målade ägg föreställer på 

en denotativ nivå just en tupp och några målade ägg. Men på många håll i västvärlden och för 

kristna personer symboliserar bilden ”påsk”, en betydelse som ligger på den konnotativa nivån 

och som inte är självklar för människor utanför denna kultursfär. Inom en konnotation ryms 

alltså de idéer och värden som vi läser in i det vi ser.  

Barthes begrepp denotation och konnotation kan också förstås i termer av kontext. Pettersson 

(1991:82) talar om att en bild förekommer i en inre och en yttre kontext. Den inre kontexten 

handlar om samspelet mellan text och bild, mellan bilderna samt om layouten. Avsändaren 

måste ange vad som är centralt i bilden och ge anvisningar om vilken tolkning som avses. Den 

yttre kontexten handlar om kommunikationssituationen; det vill säga sändarens intention och 

mottagarens situation. För människor som inte delar samma kulturella referensramar blir 

således konnotationerna inte självklart desamma, eftersom den yttre kontexten kan variera 

mycket. 

 

2.3 Perception och kognition 
Enligt Waern m fl (2004) finns det tre teoretiska sätt att studera betraktaren av en bild: det 

estetiska, det semiotiska och det perceptionspsykologiska, där olika aspekter står i fokus. Det 

estetiska synsättet handlar om hur människor berörs av en bild, intuitivt och emotionellt. Enligt 

det semiotiska synsättet är bilder, som tidigare nämnts, en form av tecken och handlar om hur 

människor tolkar dessa bilder/tecken, och det perceptionspsykologska synsättet handlar om hur 

betraktaren rationellt och intellektuellt uppfattar olika streck på ett papper som en bild (Waern 

m fl 2004:13 ff.).  

Den mänskliga varseblivningen har ögat som viktigaste perceptuella organ för att 

uppmärksamma mönster och forma helhetsupplevelser. En bild kan ge en omgående 

föreställning om en situation och för mänsklig kognition har bilder en unik ställning (Waern m 

fl 2004:10). Inom gestaltpsykologin har man konstaterat att människor alltid försöker se en 
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helhetsbild där det egentligen bara finns punkter och linjer. I en bild ser vi också helst en figur 

mot en bakgrund. Människan vill hela tiden se något meningsfullt, och ser därför linjer fast de 

är dolda av något annat. Vår perception tolkar också gärna tvådimensionella bilder som om de 

vore tredimensionella. Detta innebär att det inte är strecken på papperet som avgör hur vi ska 

uppfatta en bild, utan det är vi som med hjälp av vår perception får strecken att bilda helheter 

och figurer. Den informationsprocess som pågår när information via varseblivningen kommer 

till hjärnan för att tolkas kan delvis styras med yttre faktorer, men är också avhängig av våra 

förväntningar, vilka i sin tur beror på våra sociokulturella erfarenheter (Waern m fl 2004:16–

21).  

Pettersson (1991:108) menar att avsikten med en bild ofta är att betraktare ska välja enklaste 

tolkningen, men olika åskådare läser in de samband som är meningsfulla och intressanta för 

dem men som objektivt sett kanske inte finns där. Konnotationerna blir alltså starkare än 

denotationerna.  

Kognition avser den sidan av våra medvetna och omedvetna beteenden och reaktioner som 

handlar om hur vi tillgodogör oss information via tankeprocesser. Begreppet innefattar 

uppfattning, erfarenhet, tänkande och lärande och handlar om tanke och kunskapsliv i motsats 

till känslo- och viljeliv (psykologiguiden.se). 

Enligt Franker (2007:101) har vuxna som inte kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling 

ändå en annan kognitiv kapacitet än barn som ännu inte lärt sig läsa. Hon menar att det som har 

betydelse för färdigheten att tolka bilder snarare har att göra med att man trots sin ålder inte 

tidigare kommit i kontakt med den typ av bilder som återfinns i läroboken, än att man har låg 

kognitiv kapacitet eller dålig perception.  

En faktor med betydelse för den visuella perceptionen är förstås förmågan att se. Från 40 års 

ålder försämras synen på nära håll gradvis, eftersom förmågan att snabbt växla skärpa på olika 

avstånd avtar (www.1177.se). Statistik visar att under 2013 bestod A-kursen inom sfi till nästan 

40 % av studerande som var över 40 år; alltså i en ålder då synen blir allt sämre 

(www.skolverket.se). 

 

2.4 Olika typer av bilder 
Bilder kan delas in i olika typer av bilder, t ex upplysningsbilder, realistiska bilder och 

suggestiva bilder. Upplysningsbilder kan vara t ex skyltar, medan realistiska bilder avser en 

tämligen objektiv dokumentation av en situation, en produkt eller en händelse (Pettersson 

http://www.1177.se/
http://www.skolverket.se/
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1991:101–102). En lärobok använder sig enligt Larsson (1991) av tre typer av bilder: 

Fotografier, teckningar, samt diagram och kartor. Fotografier är, enligt Larsson, framför allt 

realistiska, men inte alltid objektiva, utan många gånger manipulerade. Hon menar att tecknade 

bilder kan vara överlägsna fotografier i fråga om kunskapsförmedling, eftersom man i en 

tecknad illustration kan koncentrera sig på det man vill uttrycka och utelämna detaljerna. Men 

man kan också se det som att ett fotografi återger något exakt medan en teckning förenklar. 

Larsson lyfter fram läromedelsbildens olika funktioner. Bilden kan ha en motiverande, en 

dekorativ eller en reflekterande funktion. Den kan också ha en informativ funktion och har då 

en klargörande och kompletterande roll i förhållande till texten. Om bilden har en icke-

dekorativ funktion öppnar den för möjligheter att vidare kommentera texten och fungerar då 

som kulturell referens (Larsson i Berglund 1991:99). Waern m fl (2009:144) menar att 

informationsbilder kan ha många olika syften, till exempel att visa, förklara, åskådliggöra och 

illustrera. Nordström (1986:18) menar att även om det språkliga innehållet i en bild är 

informativt kan det också ha en emotiv funktion, då en bild kan spegla avsändarens åsikter, 

känslor och attityder. 

Bildens fysiska form och format har betydelse för upplevelsen av bildinnehållet. Ett fotografi 

är inte en fullständig avbildning av verkligheten och olika fotografer avbildar samma verklighet 

på olika sätt. I läroböcker finns ofta fotografier från många olika fotografer och teckningar från 

många olika konstnärer, vilket gör läroboken till en högst skiftande samling av bilder, vilka alla 

kräver olika tolkningar och olika läsarter (Pettersson 1991:82–83).  

 

 

2.5 Läsvärde och läsbarhet 
Pettersson (1991:95–97) lyfter fram motsatsbegreppen redundans/information i 

bildläsningssammanhang. Det vi betraktar som bekant och invant har hög grad av redundans, 

medan det som är obekant och ovant har hög grad av information, vilket kräver mycket av 

mottagarens energi för att han eller hon ska registrera och förstå det betraktade. På grund av 

olikheter i erfarenheter och sociokulturell bakgrund upplever vi redundansfaktorn på olika sätt, 

men våra upplevelser av bilder befinner sig någonstans på denna skala. En bildskapare med 

goda kunskaper om mottagarna kan välja en lämplig redundans/informationsnivå för att nå fram 

med sitt budskap, eftersom en bilds kommunikativa effekt enligt Pettersson påverkas av vår 

upplevelse av den. En annan aspekt som Pettersson pekar på är intressefaktorn. En bild som 
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upplevs som intressant ger ett högt läsvärde åt bilden, medan en ointressant bild ger ett lågt 

läsvärde. 

När man producerar bilder för information bör bilderna fungera optimalt utifrån mottagarens 

möjlighet till bildperception och bildförståelse samt möjlighet att tolka bilden utifrån sina 

sociala och kulturella förhållanden. Detta kallas läsbarhet. Innehållet måste vara så 

lättillgängligt som möjligt och läsaren måste till exempel kunna särskilja figur från bakgrund 

(Pettersson 1991:80–81, 82). Genom BLIX, bildläsbarhetsindex, bedömer man bildens 

läsbarhet. BLIX tillämpas på informations- och kunskapsbilder och anger hur lätt eller svårt det 

är att läsa en bild. Fem påståenden ska besvaras och antalet ”ja” anger BLIX. Frågorna handlar 

om bildens färg, form och storlek, om bildtexten, om huruvida bilden är fåtydig eller mångtydig, 

samt om huruvida bildens intressecentrum befinner sig centrerat i bilden och hur det förhåller 

sig med detaljer. Det man kommer fram till är bildens funktionella kommunikativa effekt, 

vilken är bättre ju lättare det är att läsa en bild (Pettersson 1991:97). Se bilaga 2. 

 

2.6 Forskning om läromedel  
Som tidigare nämnts konstaterar Franker (2007) att forskningen kring läromedelsbilder är 

tämligen sparsam. Nedan redogör jag för tidigare forskning kring sfi-läromedel genom att först 

sammanfatta forskningen kring bildanvändande inom sfi och därefter kort presentera kritisk 

forskning kring läromedel inom sfi.  

 

2.6.1 Bilder i SFI-läromedel 

I tre undersökningar från mitten av 1980-talet utforskas bildutbudet i tre för den tiden aktuella 

läromedel i alfabetiseringsundervisningen av vuxna invandrare. I Bilden i språkundervisningen 

– den outtalade entydighetens syndrom, konstaterar Elisabet Haglund (1983) att materialet 

brister ur ideologisk synvinkel och ger en snäv och förvrängd bild av verkligheten. Karin 

Aronsson (1983) fastslår i sin studie, Verklighetens mångtydighet och pekbokens 

begränsningar, att materialet med sin uppbyggnad enligt pekbokskoden undervärderar och 

infantiliserar den vuxna inläraren. Hon är kritisk till att boken ofta väljer att avbilda olika 

föremål utan någon kontext eller variation. Aronsson menar att bilder som används i läromedel 

för invandrare borde kunna spela en viktig roll när det gäller kulturförmedling, men pekar på 

problemet att etablera en gemensam referensram. I rapporten En grundvuxlärares synpunkter 

på läromedel av Eija Kuyumcu (1983) kritiseras designen i dessa läromedel för vuxna 
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andraspråksinlärare utan skolbakgrund. Hon menar att layouten inte är anpassad för denna 

målgrupp utan att kommunikationen snarare försvåras genom pilar, streck och pratbubblor. Hon 

kritiserar också att svenskheten görs till norm (Kuyumcu 1983). 

Undersökningar kring bilder i SFI-undervisningen förekommer i C-uppsatser och 

examensarbeten, varav här kan nämnas några. Till exempel har Pia Wallin (2001) i sitt 

examensarbete, Läroboken i ett SFI-perspektiv. Om kvalitet i läroböcker i ämnet svenska för 

invandrare, studerat fyra olika läromedel för SFI, där analys av illustrationerna är en del. Dessa 

läromedel är dock inte avsedda för analfabeter och är inte några bildordböcker. 

Anna Nordström (2012) har skrivit ett specialarbete med titeln Snö! Det betyder vit som snö! 

Vuxna kursdeltagares och lärares reflektioner över ett läromedel för läs- och skrivinlärning (i 

relation till läromedelsforskningen). Denna studie fokuserar illitterata elever och även här 

beaktas bildernas läsbarhet men endast i relation till bokens funktion som 

alfabetiseringsmaterial, inte utifrån bildernas roll i en muntlig undervisning. 

I Bildanvändning i svenskundervisning för invandrare. Deltagare i undervisningen ger sina 

synpunkter (2012) av Annika Lund-Persson, ligger fokus på illitterata elever och deras 

uppfattning av olika bilders funktion och användbarhet även för muntlig språkutveckling. De 

bilder som förekommer i undersökningen är autentiskt vardagsmaterial, förproducerat material 

som bildkort och läroboksbilder, lärares och elevers eget material, elevernas eget bildskapande 

samt digitala bilder. Deltagarna i studien har olika uppfattning om olika bildkategoriers 

användbarhet, men är eniga om att alla bilder är bra, samt att läroboken är bra. Lund-Persson 

drar slutsatsen att eftersom läroboken tycks ha hög status är det viktigt med ett bra basläromedel 

i alfabetiseringsundervisningen. 

När det gäller forskning kring bildläromedel för gruppen vuxna andraspråkselever utan 

tidigare skolgång är Qarin Franker en av de ledande i Sverige. Hon har inriktat sin forskning på 

litteracitetsutveckling i vuxen ålder och har i sin studie Bildval i alfabetiseringsundervisningen 

(2007) undersökt alfabetiseringslärares bildval i undervisningen. Även här finns kopplingen till 

läs-och skrivinlärning, men också ett tydligt fokus på bilders kvalitet utifrån perceptuellt, 

kognitivt, sociokulturellt och därmed pedagogiskt perspektiv.  

Franker konstaterar att alfabetiseringslärare är ihärdiga bildanvändare i jämförelse med 

andra lärargrupper. Det material som används är läroboksbilder, förproducerade bildkort, 

autentiskt vardagsmaterial, egenproducerade bilder och teckningar samt egna fotografier. Av 

lärarna i studien är det 40 % som använder bilder ur läroböcker i sin undervisning (Franker 
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2007:56–57).  De flesta lärare anser att foton är lättast att uppfatta för eleverna, och hänvisar 

till kognitiva och sociokulturella faktorer: Fotografier påminner om verkligheten och stämmer 

oftare med deltagarnas verklighet, bakgrund och referensramar. Dessa faktorer, menar lärarna 

i studien, gör att deltagarna blir känslomässigt engagerade. De lärare som framhåller tecknade 

bilder som lättast att uppfatta hänvisar till perceptuella faktorer och menar att den tecknade 

bildens fördelar är att den kan fokusera på det väsentliga och har skarpare konturer än ett foto. 

De lärare som menar att foton är svårare att uppfatta än tecknade bilder syftar på att de många 

detaljer som ryms i ett foto gör bilden otydlig, och är man inte bekant med innehållet är det 

svårt att uppfatta informationen. Foton är därför svåra både ur perceptuellt, kognitivt och 

sociokulturellt perspektiv. De flesta lärare anser att tecknade bilder är svårast att uppfatta därför 

att de kan vara alltför förenklade och för att tecknade symboler inte är internationella; de blir 

svåra ur både perceptuellt och sociokulturellt perspektiv (Franker 2007:78–82).  

Beträffande bildernas innehåll anser lärarna i studien att enstaka föremål från deltagarnas 

vardag, enkla tillstånd och enkla vardagshandlingar är lättast att uppfatta, tillsammans med 

kända miljöer och situationer samt sådant som rör den egna kulturen eller hemlandet. Lärarna 

föredrar bilder med få detaljer och enkel bakgrund, med hänvisning till både kognitiva och 

sociokulturella bakgrundsfaktorer. På motsvarande sätt anser lärarna att det svåraste innehållet 

är det som avbildar okända föremål och händelser, till exempel svenska traditioner. Humor- och 

skämtteckningar anses också svåra ur ett sociokulturellt perspektiv (Franker 2007:86–90).  

Franker ifrågasätter vissa av lärarnas motiveringar, till exempel med hänvisning till 

hypotesen att ett fotografi ger en sådan stark verklighetskänsla att det upplevs helt utan 

denotationer och med bara konnotationer. Fotot är enligt detta resonemang därför inte lättare 

att uppfatta än en tecknad bild eftersom det blir svårt att se det allmänna i det fotot representerar. 

Franker ifrågasätter också lärarnas påståenden om att bilder med enstaka föremål är lättast att 

uppfatta. Hon menar att det här finns en risk att man blandar ihop perceptuella brister med det 

som bara är en ovana i att läsa och tolka bilder. Lärarnas preferens för entydiga bilder menar 

Franker kan vara rimlig, så länge man som lärare är öppen för att den av avsändaren avsedda 

tolkningen inte är den enda möjliga. Franker menar att lärarnas missriktade välvilja i valet av 

bilder riskerar att både infantilisera och andrafiera deltagarna, det vill säga cementera ett brist- 

och ett vi och dom-perspektiv (Franker 2007:91–106). 

Även när det gäller bildläromedel för vuxna analfabeter menar Franker att dessa ofta 

undervärderar och infantiliserar eleven, men konstaterar också att nyare läromedel visar på en 
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kvalitetsförbättring och ett vuxnare tilltal (Franker 2007:38). Hon nämner här Tala svenska 

direkt som ett nytt läromedel ”med uttalat konstruktivistisk och interaktionistisk syn på bild och 

språklärande”. Hon kallar det för ett ”välgjort, till största delen fotografiskt material, medan 

innehåll och struktur mera liknar traditionella språkläromedel och läsläror” (Franker 2007:37). 

Detta läromedel fanns inte när Franker gjorde sin studie, men hon anser att det visar på en 

utveckling av läromedlen inom alfabetiseringsundervisningen för vuxna (Franker 2007:37). 

 

2.6.2 Kritisk granskning av SFI-läromedel 

Det har gjorts också annan än bildkritisk granskning av sfi-läromedel och här kan Marie 

Carlssons och Jörgen Mattlars bidrag nämnas. Carlsson har i ”Vi” och ”våra invandrare” – 

Normer och värderingar i några sfi-läromedel/svenska för invandrare (2011) studerat normer 

och värderingar i sfi-läromedel från sextiotalet och framåt och konstaterar att ett varaktigt inslag 

i dessa är ”det svenska som norm”, där ”det svenska” ställs mot ”det andra” och ”vi” ställs mot 

”dom”.  ”Den andre” betraktas ur ett bristperspektiv och Carlsson skönjer ”en fostrande ton”, 

vilket hon menar kan ses som tradition inom en välfärdsstat och är något som ofta bottnar i 

förtryckande och elitistiska idétraditioner. Strävan efter den traditionella heterosexuella 

tvåsamheten är ett annat genomgående drag och Carlsson efterlyser ett synliggörande av 

alternativa livsformer. Eftersom de svenska värderingarna framställs som icke förhandlingsbara 

menar Carlsson att det integrationsperspektiv som den svenska invandringspolitiken utgår från 

snarare ersatts av ett assimilationsperspektiv (Carlsson 2011:203–231). 

I Mångfald och etnicitet i svenska som andraspråk för vuxenstuderande kommer Jörgen 

Mattlar (2011:181–200) fram till samma slutsats; att de läroböcker han studerat har en tydlig 

segregations- och assimilationstendens, vilket står i motsats till det svenska samhällets officiella 

ställningstagande för den mångkulturella modellen. Det sker i läroböckerna ett isärhållande av 

”svenskar” och ”invandrare”, där enskilda befolkningsgrupper osynliggörs och svenskhetens 

normer och värderingar står högst, medan bokens målgrupp blir symboliskt underordnad. 

Med denna studie ansluter jag mig i viss mån till den kritiska läromedelsforskningen. 

 

2.6.3 Sammanfattning 

I ovanstående översikt har jag presenterat de olika teoretiska perspektiv jag utgått från i min 

analys. Jag har inspirerats av semiotiken och av forskning kring perception, kognition och 

sociokulturella perspektiv. Qarin Frankers synpunkter på bra bildval i 
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undervisningssammanhang har också varit en utgångspunkt. Mycket av tidigare forskning på 

läromedel har varit inriktad på text och den ringa tidigare forskning som haft fokus på bilder i 

sfi-läromedel har i huvudsak beaktat bildens funktion i förhållande till texten, inte bilden som 

informationsförmedlare. Vad gäller rena bildläromedel för illitterata elever tycks forskningen 

alltså vara tämligen knapp. Viss ideologikritisk forskning finns men Franker (2011:143) 

påpekar, utifrån sina forskningsresultat, att forskning på läromedel inom sfi fortfarande är ett 

angeläget forskningsområde. Jag har därför valt att inrikta min analys på bilderna i ovan nämnda 

bildläromedel. 
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3. Material och metod 
I detta avsnitt presenterar jag först mitt material och förklarar hur jag gjort mitt urval. Därpå 

följer en beskrivning av mina data. Jag redogör sedan för den metod jag utgått ifrån och 

beskriver därefter hur jag gått tillväga. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

 

3.1 Material 
Jag har valt att göra en bildanalys av läromedlet Tala Svenska Direkt (Hansen 2004) som är en 

bildordbok för nybörjare i svenska språket med ingen eller mycket kort skolbakgrund. Boken 

är ursprungligen utvecklad för den norska andraspråksundervisningen men översatt till svenska 

och bearbetad till svenska förhållanden, genom att vissa teman, bilder och miljöer anpassats. 

Inledningen av Lärarens bok (2005) har anpassats till svenska förhållanden av Qarin Franker. 

Där betonas vikten av muntlig färdighet för att kunna fungera i ett nytt land och boken sägs 

kunna användas för självstudier. Betydelsen av att i undervisningen bygga vidare på de vuxnas 

tidigare erfarenheter lyfts fram (Franker 2005:6, 8). 

Materialet består av en bok i A4-format med bilder och korta bildtexter. Boken har 123 sidor, 

varav läromedelsinnehållet utgör 114 sidor, samt två tillhörande CD-skivor där bildtexterna 

finns inlästa. Dessutom innehåller materialet en lärarhandledning samt läshäften med lättlästa 

texter. Bilderna i huvudboken är i huvudsak fotografier, men även tecknade bilder förekommer. 

Läromedlets syfte är av informativt slag; att via bilder ge läsaren svenska ord och begrepp för 

en mängd språkliga områden, med tonvikt inom gruppen substantiv: Familj och släkt, mat och 

affärer, bostad, tid och årstider, färger, kropp och hälsa, väder, högtider, pengar, 

samhällsinformation och infrastruktur, transportmedel och kommunikationer, hobby och fritid, 

djur och natur, yrken och geografi. Även vissa grammatiska områden inom grupperna verb, 

prepositioner, pronomen, adjektiv och adverb gestaltas via bilderna. Enligt baksidestexten 

innehåller boken över 700 färgfoton och teckningar och ger ett ordförråd på 1300 ord.  

 

3.1.1 Målgrupp 

Bokens baksidestext anger att den vänder sig till studerande inom sfi, studieväg 1, och syftet 

med materialet sägs vara att ”ge vuxna studerande en god kommunikativ kompetens i svenska 

språket utan att ta vägen om skriftspråket” (Hansen 2004:124).  Boken kan alltså användas inom 

både kurs A och kurs B. 
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Elever som läser sfi inom studieväg 1 har mindre än sex års skolbakgrund och börjar därför 

med kurs A, som i huvudsak är en muntlig kurs. De flesta elever som börjar inom studieväg 1 

kan inte läsa och skriva på sitt modersmål och betraktas därför som illitterata. De måste således 

ges verktyg för att kunna utveckla sitt muntliga språk utan att ta vägen via skriftspråket, även 

om alfabetiseringsundervisning hela tiden bedrivs parallellt. När de studerande uppnått 

kunskapskraven för kurs A fortsätter de flesta med kurs B, fortfarande inom spår 1, där också 

alfabetiseringsundervisningen fortsätter parallellt. Som vi sett är de flesta elever i kurs A mellan 

40 och 60 år och tiden på A-kursen kan bli lång, vilket i detta sammanhang innebär mer än ett 

och ett halvt år. Det är svårt att avgöra om illitterata andraspråkselever har läs-och 

skrivsvårigheter eller inlärningssvårigheter, men något jag observerat i min dagliga praktik är 

att många har en närminnesproblematik. Problem med dålig syn och dålig hörsel är också 

vanligt förekommande, men min erfarenhet är att detta är något man helst förnekar.  

 

3.1.2 Urval 

Under A-kursen på sfi ska undervisningen, enligt den gemensamma europeiska referensramen, 

röra sig inom den personliga domänen. Kursens teman eller arbetsområden ligger nära elevens 

person och handlar om konkreta och vardagsnära situationer (Skolverket 2012:46–48). Mitt 

urval av datamaterial utgår därför från följande teman och områden i boken: 

● Presentation och familj, inklusive högtider 
● Hem och bostad samt möbler  
● Hälsa, kroppen och kläder  
● Dagar, månader, årstider 
● Väder 
● Klockan (hel, halv och kvart i/kvart över) 
● Mat och måltider 
● Färger  
● Brand och 112  
● Siffror, pengar  
● Klassrumsord 
● Verb i anslutning till skolområdet, vardagen och förekommande teman 
● Högtider 
● Alfabetisering 

 

Av bokens 114-sidiga innehåll bedömer jag att 60 sidor (53 %) passar att användas i 

undervisning i A-grupp. Dessa 60 sidor utgör således mitt datamaterial. Av dessa sidor består 

44 sidor (73 %) av fotografier, 12 sidor (20 %) utgörs av tecknade bilder och 4 sidor (0,7 %) 
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består antingen av både fotografier och tecknade bilder, eller av ingetdera. En av dessa sidor 

innehåller både fotograferat motiv och teckningar och tre sidor visar siffrorna 0-100, alfabetet 

samt heltäckande rutor med färger. 

 

3.2.3 Beskrivning av bilderna 

Kriterierna för vad som i denna analys utgör en bild är inte alldeles lätta att fastställa. Jag har 

dels valt att betrakta bilder på en och samma sida som en bildgrupp, eftersom en sida i de flesta 

fall behandlar ett sammanhållet tema, dels studerat varje enskild bild på varje sida som en egen 

bild. Ofta finns det mer än en bild på varje sida, och i min gruppering av olika bildtyper inför 

analysen har jag tagit hänsyn till om sidan utgörs av en stor eller flera mindre bilder, eftersom 

jag anser att det påverkar läsbarheten. Vad som definierar en bild är då någon form av ram eller 

avgränsning från övrigt innehåll på sidan, samt framförallt om bilden fått en egen siffra med 

hänvisning till en bildtext. På sidorna med fotograferat material finns det ofta flera fotografier 

på varje sida. Å ena sidan ser jag dem som en bildgrupp, eftersom de rör sig inom samma 

område och har samma stil och utformning, men för att kunna diskutera läsbarheten tycker jag 

ändå att det är väsentligt att ange kompositionen av bilderna i bilden. Å andra sidan ser jag 

därför varje mindre bild som en enskild bild, som också studerats enskilt. Förutom att jag i min 

kategorisering av materialet tittat på hur många bilder en sida innehåller, har jag också grupperat 

bilderna utifrån om där finns detaljer som fått egen siffra och bildtext. Dessa detaljer som 

förekommer och namnges på fotografierna ser jag inte som enskilda bilder eftersom de inte 

avgränsas som separata bilder, utan dem benämner jag ”detaljer”. Det tecknade materialet kan 

röra sig om en stor tecknad bild eller flera små. Även här ser jag å ena sidan hela sidan som en 

bildgrupp, eftersom det också här handlar om ett och samma område med samma stil på hela 

sidan. Å andra sidan tycker jag att den typografiska dispositionen bör nämnas, och beaktar 

också varje enskild tecknad bild på en tecknad sida. En avgränsning eller numrering utgör också 

här definitionen av en bild i bilden. Nedan beskrivs de olika bildsidorna mera ingående. 

Fotograferat material – fokus på ett substantiv, ett verb eller en händelse, eller ett tillstånd. 

Av de 60 sidor jag valt att studera består 44 sidor av fotograferat material. Drygt hälften av 

dessa sidor innehåller ett antal bilder där det i varje bild endast är antingen ett substantiv, ett 

verb eller en händelse eller ett tillstånd som fokuseras. Varje bild är numrerad och längst ner på 

sidan finns en bildtext till varje bild. Antalet bilder per sida varierar från fyra till sexton bilder. 
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Storleken på bilderna varierar kraftigt, även inom samma sida. Bildtexten varierar från enstaka 

ord som syftar på substantiven till upp till tre meningar innehållande upp till 10 ord per mening. 

Dessa beskriver då händelsen i bilden. Ordvalet varierar mellan allmänt och specifikt. 

Substantiv illustreras på sidorna 17, I möbelaffären, sidan 33, Kött, och sidan 38, Måltider. Verb 

illustreras på sidan 4, Vad gör de? sidan 5, Flera verb, sidan 12, På morgonen, sidan 82, De 

jobbar hemma, sidan 22, Pedros måndag, sidan 39, Matlagning, sidan 59, Hushållsarbete, och 

sidan 84, Hobby och fritid. Tillstånd fokuseras på sidan 10, Klockan, sidan 21, Dygnet, sidan 

25, Årstider, sidan 46, Hur mår de? och på sidan 47, Människor. Händelser skildras på sidan 

90, Hälsa, sidan 91, Ambulans, sidan 92, Brand, sidan 93, Polis, sidan 94, Kyrkan, sidan 95, 

Jul, sidan 96, Helger och högtider 1 samt på sidan 97, Helger och högtider 2. 

 

Fotograferat material – fokus på detaljerna i bilden. Endast substantiv. 

På resten av sidorna med fotograferat material finns det på varje sida mellan två och sex bilder 

som också innehåller ett antal detaljer som här står i fokus. Bildernas storlek varierar även här, 

och antalet detaljer i varje bild varierar mellan fem och sexton och de är alla substantiv. Varje 

detalj är försedd med en siffra som har en referens i bildtexten längst ner på sidan. Sidan 2, 

Familj, sidan 3, I klassrummet, sidan 14, På café och sidan 34, Fisk och skaldjur, är 

halvsidesbilder som har mellan fem och åtta detaljer per bild. Sidan 19, Släktingar, sidan 54, 

Vardagsrum och sidan 57, Sovrum, består också av halvsidesbilder och har upp till 11 detaljer 

per bild. Halvsidesbilderna på sidan 35, Grönsaker och kryddor och på sidan 58, Hall och 

badrum, har upp till sexton detaljer per bild. Sidan 44, Underkläder, sidan 52, Hus, samt sidan 

55, Kök, har tre till fyra bilder per sida och upp till sju detaljer i varje bild. På sidan 32, Mjölk, 

bröd och annat, sidan 36, Frukt och bär, sidan 37, Drycker och godis, sidan 45, Kroppen, samt 

sidan 56, Köksredskap, finns det också tre till fyra bilder per sida men upp till tretton detaljer i 

varje bild. Sidorna 42, Kläder och 43, Ytterkläder har båda sex bilder per sida och upp till fyra 

detaljer i varje bild.  

 

Fotograferat material – övrigt 

Sidan 13, Pengar, har en speciell utformning. Övre halvan av sidan utgörs av en bild på olika 

sedlar och mynt, med bildtext i direkt anslutning till det avbildade föremålet. På nedre halvan 

av sidan finns sex små bilder med olika avbildade föremål med en prissumma under. Var och 
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en av dessa sex bilder är försedd med en siffra med referens i en bildtext längst ner på sidan. 

Varje bildtext har fyra till fem ord.  

Alla fotografier är färgfotografier. 

 

Tecknat material – flera bilder per sida, fokus på ett sammanhållet tema, inga detaljer. 

Tecknat material förekommer på sexton av de sextio utvalda sidorna. På sidan 23 förekommer 

människor i en miljöbild. Sidan har rubriken Vädret och består av sex bilder med samma motiv, 

men i olika väderlek. Dessa bilder illustrerar solsken, regn, snö, blåst, åska och dimma. Bilderna 

har många detaljer, men inga av detaljerna har numrerats. Bilderna är däremot numrerade 1-6 

och längst ner på sidan finns bildtexter, till exempel Det regnar. Bredvid bilderna finns en 

femton centimeter lång termometer med Celsiusskalan. 

Sidan 24 har rubriken Dagar och månader. Under rubriken löper ett grått fält där veckans 

dagar står uppräknade med svart text. Resten av sidan utgörs av tolv rektanglar som i text och 

bild representerar en månad och innehåller en siffra, månadens namn och en illustration. Dessa 

bilder har all information inuti bilden och ingen extern bildtext. 

Sidan 15 består av tolv kvadrater fyllda med olika färg. Färgerna röd, blå, gul, grön, grå, 

brun, vit, svart, orange, beige, rosa och lila finns representerade. I varje färgfält finns en siffra 

som refererar till bildtexten, där respektive färg finns utskriven. 

 

Tecknat material - flera bilder per sida, detaljer i varje bild 

Av de sexton tecknade sidorna kan nio kallas miljöbilder med människor i olika omgivningar. 

Sidorna 26-29, 86-87 samt 106-107 är ett slags par-illustrationer som gestaltar olika sommar- 

och vintermotiv i samma miljö och har rubrikerna sommar i parken/vinter i parken, sommar i 

staden/vinter i staden, på badstranden/ i skidbacken samt sommar på landet/vinter på landet. 

Illustrationerna är mycket detaljrika och många av detaljerna är markerade med en siffra, som 

återfinns under bilden tillsammans med en förklarande bildtext av typen Han sparkar boll eller 

Hon åker skidor. Sidan 53 har rubriken Lägenhet. Halva sidan illustrerar en lägenhet där taket 

lyfts bort och de olika rummen har en siffra med hänvisning till en text.  Nedre halvan av bilden 

föreställer en del av ett trapphus där ytterväggen tagits bort. De olika delarna av lägenheten och 

vissa delar av trapphuset och omgivningen är försedda med siffror, som återfinns under bilden 

tillsammans med en förklarande text, till exempel en ytterdörr.  
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Sidan 89 har rubriken Inuti kroppen och innehåller tre bilder, som visar inre organ, och 

skelettet.  

Sidan 16 utgörs typografiskt av tre bilder. Till vänster i bild finns två personer som vända 

mot läsaren på ett presenterande sätt sträcker armarna mot ett antal tecknade föremål försedda 

med en siffra. Sidan har rubriken Vilken färg? och under bilden återfinns de olika siffrorna med 

en text som anger substantivets namn och färg. Bildtexterna inleds med Hon har, Han har eller 

De har. 

 

Tecknat material – övrigt 

Bokens första och sista sida, sidan 1 och sidan 114 utgörs av siffrorna 0-100, respektive 

alfabetets tjugonio bokstäver. Sidan 1 består av kvadrater med en siffra i varje ruta. Sidan 114 

utgörs av bokstäverna A-Ö, både versaler och gemener.  

 

3.2 Metod 
I detta arbete har jag valt att arbeta efter kvalitativ metod och gjort en bildanalys. I analysen har 

jag beaktat bildernas material, form och färg samt framför allt deras innehåll. Den arbetsmodell 

där man först beskriver en bild, därefter analyserar den och sedan tolkar den, kommer från 

ikonografin, som är en analysmetod inom konst- och bildvetenskap (Franker 2011:70). Jag har 

inspirerats av ikonografin, men håller mig till en formanalys och gör inga tolkningar av 

underliggande innebörder och budskap, eftersom de studerade bildernas syfte är informativt 

och inte estetiskt. Jag har också inspirerats av semiotisk analysmetod, så som den beskrivs av 

Waern m fl (2004:38). Den semiotiska analysen avser bildens innehåll och syftet är att ta reda 

på vad som sägs i bilden på dels en denotativ, dels en konnotativ nivå. Aronssons, Haglunds 

och Kuyumcus studier, samt Frankers syn på vad som kännetecknar ett bra bildval har varit 

andra inspirationskällor, liksom Carlssons och Mattlars kritiska forskning. Se tidigare 

genomgång. 

Jag började med att lista de teman och arbetsområden som är vanligt förekommande inom 

A-kursen på sfi. Därefter bläddrade jag igenom den bok jag valt att studera och noterade vilka 

sidor som kunde vara användbara. Urvalet representerar A-kursens teman, samt alfabetisering 

som sådan. Sidor som är representativa men som enligt min redovisning är mer avancerade än 

A-nivå valde jag bort.  
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Jag sorterade sidorna i tre grupper: sidor med fotografier, sidor med tecknat material samt 

sidor med varken tecknat eller fotograferat, alternativt blandat material. Min sortering var först 

tämligen grov men blev efterhand mer förfinad. Jag valde med Denscombes (2009:376) ord att 

koda mitt material utifrån hänsyn till antal bilder per sida, antal detaljer i varje bild och om det 

är substantiv eller verb, händelser eller tillstånd som illustreras. Detta är enligt min redovisning 

aspekter som påverkar läsbarheten och kommunikationen med läsaren. Detta resulterade i totalt 

11 kategorier av bildsidor, vilka presenterats ovan, se avsnitt 3.2.3. Jag bearbetade sedan mina 

data utifrån de analysfrågor jag fann relevanta. I utformandet av analysfrågorna har jag 

inspirerats av Pettersson, Selander, Nordström och Berglund. Se bilaga 1. Jag har också 

översiktligt beaktat läsbarhetsindex (BLIX). Modellen för beräkning av BLIX återfinns som 

bilaga 2. 

Jag läste de aktuella sidorna och studerade varje bild upprepade gånger för att bekanta mig 

med materialet på ett mer inträngande sätt än jag gjort då jag använt det i undervisningen. Jag 

letade efter återkommande teman och såg mönster växa fram och sorterade så in resultaten efter 

nya kriterier. Dessa kodade jag och kategoriserade under nya sammanfattande begrepp som jag 

under arbetets gång arbetade fram. Redan då jag katalogiserade materialet gjorde jag vissa 

reflektioner som jag noterade och under hela analysen förde jag anteckningar i ett särskilt 

dokument som jag kallade ”analys”. Där noterade jag allt jag hittade och skrev ner kommentarer 

och reflektioner. Alla data kunde inte beaktas, utan vissa fick prioriteras. Jag valde bort de 

kategorier som inte återkom så ofta, vilket reducerade antalet. I de utvalda kategorierna letade 

jag efter nyckelbegrepp och placerade dem sedan hierarkiskt i olika nivåer. Jag har gått fram 

och tillbaka mellan de olika delarna i analysen, i takt med att begreppen utvecklats, något som 

hos Denscombe benämns en ”dataanalysspiral” (Denscombe 2009:374). Under hela arbetet 

med uppsatsen har jag fört loggbok. 

 

3.3 Metoddiskussion 
Urvalet av bilder behandlar de teman som kan ingå i en A-kurs inom sfi. och jag uppfattar att 

de 53 % av boken som jag studerat utgör ett representativt urval, då typen av bilder återkommer 

och stilen är likartad boken igenom.  

En svårighet vid bearbetningen av materialet var hur jag skulle gruppera bokens olika sidor. 

Jag bestämde mig till slut för att kompositionen av antalet bilder på varje sida samt förekomsten 

och mängden av detaljer i varje bild fick utgöra underlag för hur jag skulle katalogisera 
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materialet inför analysen, eftersom detta är faktorer som påverkar bildernas läsbarhet. En annan 

faktor som fick ligga till grund för katalogiseringen var om bilderna illustrerade ett substantiv, 

ett verb, en händelse eller ett tillstånd eftersom dessa fenomen är olika svåra att kommunicera 

innebörden av.  

Bilder kan analyseras enligt olika modeller, där fokus kan ligga på avsändaren, mottagaren 

eller själva bilden (Pettersson 1991:93). Eftersom detta är en läromedelsanalys tyckte jag inte 

att det var befogat med en avsändaranalys. Däremot reflekterar jag över bildernas emotiva 

funktion, men en djupare ideologianalys ligger inte inom denna studies ramar. Jag kunde gjort 

en läsarundersökning för att belysa mottagarens upplevelse av bilderna, men min erfarenhet är 

att illitterata elever prisar läroboken väldigt högt och därför inte är kritiska. De är också måna 

om att vara läraren till lags och ger sällan kritik över huvud taget; de säger oftast att allt är bra. 

Denna erfarenhet kom även fram i Lund-Perssons (2012) studie. Bilder kan analyseras utifrån 

till exempel ikonografisk eller semiotisk metod. Eftersom jag inte var ute efter att hitta dolda 

budskap eller symboler i bilderna utan framför allt ville fokusera på det pedagogiska 

perspektivet och se hur väl bilderna lyckas kommunicera sitt budskap till läsaren tyckte jag att 

bildsemiotisk analys var den bästa metoden att utgå ifrån.  

Jag uppfattar att de utvalda sidorna är representativa för boken, varför resultatet bör kunna 

sägas ha god generaliserbarhet också för andra böcker. Mitt syfte var att undersöka hur väl 

bokens bilder svarar mot god läsbarhet ur perceptuellt, kognitivt, sociokulturellt och 

pedagogiskt perspektiv, vilket jag anser att jag har gjort. Min förhoppning är därför att studiens 

validitet bör vara god. Reliabiliteten och objektiviteten hos en bildanalys kan förstås 

ifrågasättas, eftersom det är frågan om tolkningar. Jag har strävat efter objektivitet och mot 

bakgrund av de teorier och analysmetoder jag utgått ifrån är studien enligt min bedömning 

antagligen tillförlitlig och objektiv.   
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag mitt resultat genom att redogöra för hur väl bilderna fungerar 

utifrån perceptuellt, kognitivt, sociokulturellt och pedagogiskt perspektiv. 

4.1 Perceptionen prövas 
I detta avsnitt redovisar jag min analys gällande läsbarhet utifrån ett perceptuellt perspektiv. 

 

4.1.1 Huvudsakligen bra bildstorlek  

Bildstorleken varierar mycket, men de studerade bilderna är huvudsakligen tillräckligt stora för 

att betraktaren ska uppfatta det avsedda innehållet. Detta gäller framför allt det fotograferade 

material som illustrerar verb och tillstånd, många av de fotografier som har detaljer, samt de 

tecknade bilderna. Några av bilderna som visar substantiv är dock väl små: Till exempel finns 

det på köttbilderna (s. 33) flera fotografier i storlek 3,0 x 3,5 cm, föreställande smörgåspålägg 

på fat, och där kan det vara svårt att se skillnad på kokt skinka och rökt kalkon. 

 

4.1.2 Bilder med god läsbarhet 

Ur perceptuellt perspektiv finns det bilder i boken som fungerar mycket bra. Sidan med siffror 

(s. 1), består av en helsida med en och en halvcentimeterstora ljusblå kvadrater med en svart 

siffra i varje kvadrat. Siffrorna är drygt en halv centimeter höga. Även sidan med alfabetet (s. 

114) är en helsida och har bokstäverna tryckta i svart mot en ljusblå botten. Versalerna är nästan 

en centimeter höga och gemenerna något mindre. Båda dessa sidor har god kontrast och siffror 

och bokstäver är tillräckligt stora för att det ska vara lätt att uppfatta dem. Likaså har sidan 15 

(färger) god läsbarhet. Den består av 12 stycken 5x5 cm stora kvadrater fyllda med olika färg. 

Färgernas kvalitet och därmed denotation är god. BLIX-värdet på dessa sidor är 4, det vill säga 

”en lättläst bild”. 

Det finns även fotograferat material som har bra läsvärde, till exempel Kroppen (s. 45). 

Bilderna är ganska stora och detaljerna framgår tydligt. Färg, ljus och kontrast är bra och det är 

lätt att uppfatta informationen. De fotograferade sidor som illustrerar verb och tillstånd har 

också god skärpa och bra ljus och kontrast. Intressecentrum ligger mitt i bilden. Även dessa 

bilder har BLIX-värdet 4. 
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4.1.3 Dålig skärpa och dålig kontrast  

God kontrast är dock sällan fallet i övrigt. Fotografierna från de olika rummen är ganska 

överexponerade, vilket gör det svårt att se detaljerna. Särskilt i badrummet (s. 58) är det svårt 

att urskilja till exempel toalettpapper, en badrumshylla, och en kran, eftersom detta är små och 

ljusa detaljer i en vit omgivning. Detsamma gäller till exempel krokar på hallbilden på samma 

sida och en strömbrytare (s. 54). Bilden över barnrummet (s. 57) är tvärtom ganska mörk och 

det är svårt att till exempel urskilja en stege. Svamparna på sidan med grönsaker (s. 35) är väl 

små och svåra att upptäcka då de är ljusa mot vit bakgrund. De färska kryddorna på samma sida 

är svåra att särskilja från varandra; alla gröna blad är ganska lika och det är i stort sett omöjligt 

att se skillnad på kryddburkarna. Även om det finns bildtext, går inte informationen fram.  

Även bilderna som exemplifierar substantiv utan detaljer har dålig kontrast. Möbelbilderna 

(s. 17) är i huvudsak fotograferade mot mörk bakgrund och har inte särskilt stark kontrast, utan 

ljuset blir skumt. Måltidsbilderna (s. 38) är fotograferade mot vit bakgrund. Porslinet är 

mestadels vitt och maten är i huvudsak gul eller beige vilket ger dålig kontrast. Hos köttbilderna 

(s. 33) varierar bakgrundsfärgen och flera bilder är tagna i autentisk miljö, t ex på en bondgård. 

Dessa bilder är ganska rika på färg, men kan också upplevas som röriga på grund av att det är 

väldigt många saker i bilden. 

De bilder som ska belysa händelser (s. 90-97) är suddiga, röriga, mörka och har dålig 

kontrast. Människor är vända bort från kameran, de har munskydd, hjälmar och annan 

utrustning. Här är det emellertid inte människorna som är det viktiga, utan det är händelsen och 

den framgår. Även om det är en händelse som fokuseras i varje bildruta är det dock mycket som 

ryms i scenen, vilket innebär att det även händer saker långt bak i bilden, något som kan vara 

svårt att uppfatta även om bildtexten anger det. Till exempel är det omöjligt att se: En skadad 

person ligger på en bår (s. 91).  

På dessa bilder med låg läsbarhet hamnar BLIX-värdet på 2 eller 3, det vill säga ”en svårläst 

bild” eller ”en varken svår – eller lättläst bild”.  

 

4.1.4 Små och otydliga detaljer 

Även om bildstorleken är tillfredställande är detaljerna dock inte alltid tillräckligt stora. På vissa 

sidor är antalet detaljer så många som sexton och blir därmed väldigt små, vilket i kombination 

med dålig kontrast och dålig skärpa gör dem otydliga och svåra att upptäcka. Exempel på väl 

små detaljer är en strömbrytare (s. 54), en väckarklocka (s. 57), ett radergummi (s. 3) och en 
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napp (s. 43). Här krävs att kontexten är bekant för läsaren för att informationen ska uppfattas. 

Något som dock är bra är att det förekommer färre detaljer ju mindre en bild är. 

På de tecknade helsidesbilderna Sommar i parken (s. 26), Vinter på landet (s. 107) etcetera 

gör de många enskilda motiven på dessa innehållstäta bilder att vissa detaljer är millimetersmå. 

Färgerna på dessa miljöbilder är bleka pasteller där gult, grönt och ljusblått ofta dominerar mot 

en bakgrund som nästintill har samma färg. Det som sker långt bak i bilden, som Hon gungar i 

en gunga (s. 26), Snön rasar ner från taket (s. 28) och Hon dyker i vattnet (s. 86) kan därmed 

vara svårt att urskilja. Många bilder har en gul-beige ton, där vita/gula eller beige föremål flyter 

ihop med bakgrunden. En bh och en trosa (s. 44) syns nästan inte, liksom ett stuprör (s. 52). 

Det är också svårt att se skillnad på olika sorters födoämnen, till exempel olika Snacks (s. 37) 

eftersom de har samma färg, är placerade intill varandra och framför allt är väldigt små och 

suddiga. De olika röda bären på sidan 36 flyter ihop.  

Också på dessa bilder med låg läsbarhet hamnar BLIX-värdet på 2 eller 3.  

 

4.1.5 Dolda detaljer 

Vissa detaljer är också dolda: En badrumsmatta (s. 58) är nästan helt utanför bilden, så där 

behöver man använda sin fantasi och sina omvärldskunskaper, vilket kan vara svårt om man 

inte är van vid sådana koder som rinnande vatten och badrum. Toalettpapper (s. 58) är till 

hälften dolt under den siffra som refererar till bildtexten. Det är inte lätt att se vad en smörgås 

med rökt lax (s. 14) föreställer, då det är en dubbelsmörgås med mestadels dold fyllning som är 

avbildad. På sidan med kläder (s. 43) är en kostym helt dold under rocken och en slips kan bara 

anas.  

Även här hamnar BLIX-värdet på 2 eller 3. 

 

4.2.6 Sammanfattning 

Ur ett perceptuellt perspektiv är alltså bildernas storlek huvudsakligen tillräcklig för att 

förmedla innehållet, men kvaliteten på bilderna lämnar en del övrigt att önska vad gäller 

kontrast, skärpa, färger, ljus och komposition. Många bilder har ett rikt utbud av detaljer men 

dessa är oftast väldigt små och otydliga, har dålig skärpa och dålig kontrast, samt är ibland till 

och med dolda, vilket gör dem svåra att uppfatta. På ett fåtal bilder kommer BLIX-värdet upp 

till 4, men på många bilder hamnar BLIX-värdet på 2 eller 3.  
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4.2 Kognitiv förvirring 
I detta avsnitt presenterar jag mina resultat kring bildernas läsbarhet utifrån ett kognitivt 

perspektiv. 

 

4.2.1 Bilder med god denotation och med en överensstämmelse mellan denotation och 

konnotation 

På vissa av de bilder som inte fokuserar några detaljer förekommer ett naturligt sammanhang 

inom bilden och en logisk koppling mellan bild och text, det vill säga god denotation och en 

god inre kontext, som t ex en lampa (s. 17), ett bord (s. 17) och korv (s. 33). Här är det bara det 

avsedda substantivet som syns. På de bilder som visar verb och tillstånd framgår aktiviteten i 

varje bild för det mesta tydligt, som Hon skalar potatis (s. 39), Hon röker (s. 5) och Han rakar 

sig (s. 12), vilket ger god denotation. Bilderna med numrerade detaljer har styrkan att detaljerna 

förekommer i ett sammanhang och det väsentliga framgår; denotationen är god. De bilder som 

illustrerar händelser lyckas förmedla sitt budskap genom att de presenteras i ett naturligt 

sammanhang, till exempel Bröllop (s. 94), Det har hänt en olycka (s. 91) och Tandläkaren lagar 

tänder (s. 90). Detta ger en kontext där denotation och konnotation samverkar. 

Sidan med bilder på pengar (s.13) är tydlig och kognitivt välfungerande, på så sätt att tydliga 

avbildningar av svenska mynt och sedlar på övre halvan av sidan har en bildtext med sitt 

penningvärde i svenska kronor i direkt anslutning till bilden. Här tydliggörs den inre kontexten. 

Nedre halvan av sidan visar sex bilder av olika föremål, till exempel tidning, bil och hus, som 

blivit prissatta. Här ges en yttre kontext till svenska pengars värde och denotation och 

konnotation kan samverka. 

 

4.2.2 Bristande denotation 

I de allra flesta bilderna förekommer fler föremål i bilden än vad bildtexten anger. I den bild 

som ska föreställa En ko och en kalv (s. 33) syns mer än en ko och kalven är väldigt stor. 

Bilderna med måltider (s. 38) visar förutom Frukost: fil, flingor, juice, kaffe också porslin, 

bestick och glas där dessa födoämnen serveras. Färger, storlek, upplösning kan också göra att 

det inte framstår som helt klart vad som avses och den inre kontexten blir då motsägelsefull, 

vilket kan skapa förvirring. Exempelvis finns på bilden med Får i kål (s. 33) hel och skuren 

vitkål, kniv, ett skärbräde med köttbitar, ett decilitermått med något i, en literkanna med vatten, 

en kastrull fylld med bitar i gult och brunt, ett kastrullock och del av en tallrik med gul och brun 
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mat. Eftersom övriga bilder på sidan visar dels djur, som grisar, höna, dels råvaror som köttfärs, 

kotlett, är det inte självklart vad i bilden som är får i kål. Tillagade råvaror förekommer: rostbiff 

och grillad kyckling, men ingen annan bild föreställer en fullständig maträtt.  

Föremålen är fotografiskt avbildade och liknar det som avses, och de befinner sig oftast i ett 

sammanhang. Svårigheten ligger i att det är rörigt, smått och att innehållet är okänt. Bristen 

ligger alltså i det perceptuella och i att den yttre kontexten saknas, så att graden av information 

blir större än graden av redundans. Där finns också faktafel: Bilderna med kött (s. 33) visar 

vilket djur som ger vilket kött, men en höna ger varken kycklinglår och kycklingfilé, grillad 

kyckling heller rökt kalkon, vilket påstås i sammanhanget. Här saknas denotationen helt. På 

sidan 34, Inuti kroppen, har levern och magsäcken fått byta namn med varandra. 

En annan bild som helt saknar denotationer är bilden med månader (s. 24). Där presenteras 

januari med massor av prickar, som kanske ska föreställa snö, kanske ett fyrverkeri. Februari 

introduceras tillsammans med något som ser ut som en champinjon, men förmodligen ska 

föreställa en semla. Kopplingen mellan dessa begrepp och dess bilder, liksom mellan mars och 

en kyckling är inte av naturen given, utan här är det enbart konnotationer inom en viss kultursfär 

som råder. Eftersom många i målgruppen med all säkerhet inte känner till det svenska årets 

högtider och traditioner finns det i dessa bilder varken denotation eller någon koppling mellan 

denotation och konnotation. Detta gäller även de fotograferade bilder som illustrerar helger, 

högtider och traditioner (s. 94 -97). 

I vissa verbbilder är det inte självklart vad som är avsett att illustreras: Viktor har en hund 

(s. 84) skulle kunna vara ”Viktor pratar med en hund” och Hon tänker (s. 5) skulle också kunna 

vara ”Hon tittar”. Pedro är förkyld (s. 46) skulle kunna tas för ”Pedro hostar” och Pedro har 

feber (s. 46) skulle lika gärna kunna tolkas som ”Pedro sover”. Tarik bygger en maskin (s. 82) 

visare snarare en pojke som lagar en radiostyrd bil. Eva städar (s. 59) visar en flicka som 

plockar upp kläder från golvet. De övriga bilderna på sidan 59 visar personer som dammsuger, 

torkar golv och dammar, vilket ju också kan kallas ”att städa”. I enlighet med de detaljerade 

benämningarna på dessa bilder skulle ”Eva städar” lika gärna kunna vara ”Eva plockar upp 

kläder”. 

Årstidsbilderna för vinter, sommar och höst (s. 25) uppvisar tydliga skillnader, men den bild 

som föreställer våren skulle likaväl kunna föreställa sommar, då träden är tämligen utslagna 

och grönskan tät. De bilder som ska illustrera dygnets olika måltider vid givna klockslag (s. 21) 
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kan verka förvirrande, då det är lika ljust utanför fönstret klockan sju på morgonen som klockan 

åtta på kvällen.  

Presentationen av de olika ansiktena (s. 47) är inte konsekvent och vad som fokuseras i 

bilden varierar. Flera personer beskrivs med hår- hud- och ögonfärg, men i vissa bilder 

fokuseras hår som står rakt upp, flätor eller rynkor, utan att färger nämns. Bruna eller blå ögon, 

samt till exempel rynkor och fräknar, förekommer i flera ansikten, men lyfts inte fram överallt. 

I andra bilder nämns inte örhängen eller solglasögon trots att dessa är uppenbara attribut, som 

läsaren därmed går miste om att lära sig namnen på. En person sägs ha ”kort och lockigt svart 

hår” men då ovansidan av huvudet inte syns blir intrycket att håret är rakt. Vad ordet lockigt 

innebär framgår därför inte av bilden.  

Bilder med detaljer har oftast god denotation, men vissa detaljer är väldigt små och otydliga 

och för att man ska kunna gissa vad de föreställer måste man sedan tidigare vara medveten om 

kontexten.  

 

4.2.3 Svårt språk i bildtexterna 

Även om det är en styrka att de bilder som illustrerar händelser presenteras i ett naturligt 

sammanhang är bildtexterna till dessa bilder ganska långa och har både svåra och specifika ord, 

till exempel räddningspersonal (s. 91), eldflammor (s. 92), gripit (s. 93). Även syntaxen är 

ibland svår: Hit vänder man sig för att göra en anmälan (s. 93). Svårt språk med långa meningar 

och svåra uttryck finns även i det tecknade materialet: Han faller platt på magen i backen (s. 

87) och Hon smörjer in sig och solar sig (s. 86) samt De har gjort upp en eld (s. 106). 

Också i bilder med detaljer ligger en svårighet många gånger i att bildtexten har ett avancerat 

språk med specifika eller ålderdomliga ord, till exempel ”pannlugg” (s. 47), en åker (s. 52), ett 

stuprör (s. 52), ett brevinkast (s. 53) en fönsterkarm (s. 57), ett telefonbord (s. 58), ett 

radergummi (s. 3), en barnkammare (s. 57) och ett nattduksbord (s. 57). Stefan reparerar 

altangolvet (s. 82) är en specifik syssla och meningen innehåller specifika ord. Ett annat 

specifikt ord är ”putsar” i Mona putsar fönster (s. 59). 

 

4.2.4 Barnsliga teckningar 

Stilen på de tecknade bilderna är lite barnslig och schematisk; människorna på vädersidan (s. 

23) har överdrivna miner och kycklingen (s. 24) har mänskliga drag. De tecknade 

helsidesbilderna skildrar såväl känslor som vardagsdramatik. Dråpligheterna och människornas 
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överdrivna mimik ger bilderna en barnslig framtoning. Även på sidan med en lägenhet (s. 53) 

där människor utför olika aktiviteter som till exempel trappstädning och tidningsutdelning, har 

de överdrivna gester och kroppsställningar. Detta innebär en risk för att läsaren infantiliseras. 

 

4.2.5 Sammanfattning 

Bristerna ur ett kognitivt perspektiv består således dels i att denotationerna inom bilden inte 

alltid är självklara och i att denotationer och konnotationer ibland motverkar varandra, dels i att 

språket i bildtexten kan vara avancerat, väl specifikt eller ålderdomligt. De infantila bilderna 

kan också ses som en brist. 

 

 4.3 Sociokulturell alienation 
Nedan redogör jag för mina slutsatser beträffande bildernas läsbarhet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

4.3.1 Svenskheten är norm 

De flesta bilder speglar västerländska miljöer, förhållanden, aktiviteter och fritidsintressen, 

Fotografier över bostaden, maten, kläderna, sysslorna är alla valda ur ett svenskt/nordiskt 

perspektiv och de tecknade illustrationerna visar detsamma. Möbelbilderna (s. 17) speglar ett 

svenskt/nordisk möblemang och matbilderna (s. 33, s. 38) visar svenska/nordiska måltider och 

maträtter. Interiörbilderna motsvarar svensk/nordisk norm med dubbelsäng i sovrummet och 

våningssäng i barnkammaren (s. 57) och med soffor och soffbord i vardagsrummet (s. 54). På 

cafébilderna (s. 14) är sortimentet taget från svenska cafémenyer och de matförpackningar med 

fiskinnehåll som visas (s. 34) är hämtade ur svenska livsmedelsbutikers sortiment. 

Menyerna (s. 38) känns omoderna och som tagna ur svensk husmanskost för 30-40 år sedan: 

Middag: Fiskpinnar med potatismos, sallad, mjölk, eller Kvällsmat: Smörgås med korv, frukt, 

mjölk. Bland verben illustreras hur ett äldre svenskt par dansar pardans (s. 84), en man stoppar 

in kläder i en tvättmaskin (s. 59) och en kvinna målar en vägg (s. 4), vilket är taget ur en 

västerländsk kontext. 

Det är svensk norm som råder även vad gäller mattider (s. 21), som riklig gemensam frukost 

klockan 7.00, lunch klockan 11.45, middag klockan 17.30 och fika framför Tv:n klockan 20.00. 

En av bilderna visar en familj från Mellanöstern som äter middag och klockslaget som anges är 
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17.30. Även om detta är ett försök att synliggöra det ickesvenska har tidpunkten satts efter 

svensk standard. 

På de tecknade helsidorna finns ett stort antal personer i olika åldrar i färd med att utföra 

olika aktiviteter som ur ett svenskt eller kanske snarare norskt och tämligen normativt 

perspektiv kan förknippas med årstiderna i Norden. På vinterbilderna är människorna klädda i 

stickade tröjor och luvor, hämtade ur det norska friluftsmodet. På en bild från parken finns bland 

annat en spark, vilket det var ett bra tag sedan man kunde använda i stadsmiljö i Sverige.  Det 

som signaleras är en slags gammalsvensk, eller norsk, frisksportarmentalitet som, om man vill, 

kan tolkas som präktig och uppfostrande. Moral predikas också genom att polisen (s. 93) 

beskrivs som någon som ”gripit en tjuv” och som ska ”hålla ordning i staden”. 

Sidan över månaderna (s. 24), har denotationer som förutsätter konnotationer till svenska 

traditioner; semla, påsk, midsommar, julgran. Eftersom traditionerna har en kristen grund 

exkluderas icke-kristna elever. Detta blir också tydligt i de fotografier som speglar händelser 

förknippade med svensk kultur, tradition och religion (s. 95-97). 

Av 244 fotografier på människor föreställer 192 (79 %) personer som ser mer eller mindre 

etniskt svenska ut. De övriga 52 fotografierna (21 %) föreställer personer som ser ut att komma 

från Latinamerika, Mellanöstern eller Asien. Det görs inte någon kulturell åtskillnad utifrån 

ursprung i det personerna gör eller representerar; alla personer är sysselsatta med aktiviteter 

hämtade ur en svensk/västerländsk kulturell kontext. Att människor med etniskt olika utseende 

finns avbildade i boken kan vara ett försök att synliggöra fler etniska grupper; en slags 

pliktskyldig variation. Men deras liv och det deras kultur representerar – det de har tagit med 

sig till Sverige – ges inget utrymme i boken.  

Det finns heller ingenting som antyder att de personer i boken som representerar det ”icke 

etniskt svenska” skulle vara illitterata, vilket annars skulle varit passande med tanke på bokens 

målgrupp. Som det är nu fyller dessa karaktärer knappast något syfte som identifikationsobjekt. 

Snarare förstärks ”andrafieringen” – att invandrare är en homogen grupp människor. 

 

4.3.2 Stereotypa könsmönster 

Även om svenskheten görs till norm, får inte den svenska jämställdheten något större utrymme. 

Ur ett genusperspektiv kan man konstatera att det som i huvudsak signaleras är traditionella 

könsmönster. Det har dock gjorts försök att utmana de traditionella könsrollerna; en bild 

illustrerar en man som tvättar (s. 59), en annan en man som svabbar golv (s. 59). En bild 
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föreställer en kvinna som målar en vägg (s. 82), en annan en ung pojke som bakar en kaka (s. 

39), och en bild visar en pojke som gråter (s. 5). Men köksarbete (s. 39), städning (s. 59) 

handarbete (s. 82) och trädgårdsarbete (s. 84) utförs av kvinnor, medan männen ses läsa (s.84), 

skriva (s. 5), reparera bilen (s. 82), tanka bilen (s. 22) och reparera altangolvet (s. 82). Bland 

barnen är det flickorna som städar (s. 59) och pojkarna som leker (s. 5) ritar (s. 84), spelar gitarr 

(s. 84) och bygger en maskin (s. 84). På två av bilderna utför även kvinnor fritidssysslor: Åsa 

fotograferar (s. 84) och Hon lyssnar på radio (s. 4).  

På sidan med Hobby och Fritid (s. 84) finns en bild av en kvinna som arbetar i trädgården, 

vilket visar att kvinnors fritidsintressen är att arbeta med det som rör hemmet. Bland 

verbbilderna förekommer en kvinna som inte ser etniskt svensk ut och det enda hon sysslar med 

är matlagning (s. 39). På de tecknade helsidorna är det kvinnorna som tar hand om barnen 

medan männen läser tidningen (s. 26), springer (s. 26), åker skateboard (s. 28), båt (s. 86), eller 

skidor (s. 87). Det finns kvinnor utan barn, men få män med barn. Undantaget är en man som 

gräver i sanden med två barn (s. 86) och en man som skjutsar ett barn på en spark (s. 27). 

Traditionella könsmönster upprepas också på sidan som handlar om vård (s. 90 – 91), där läkare 

och tandläkare är män och de som vårdar patienterna är kvinnor, samt på sidan om kyrkan (s. 

94), där alla präster är män. 

 

4.3.3 Kärnfamilj och heteronorm 

Inte heller i bilden av familjen ser man något av ett Sverige som erkänner samkönade äktenskap 

och alternativa familjekonstellationer. Det är kärnfamiljen som görs till norm. På de sidor som 

handlar om familj (s. 2) och släkt (s. 19) är det mamma, pappa, barn, mormor och morfar, farmor 

och farfar etcetera som presenteras. Det har förstås ett informationssyfte att ge benämningarna 

på släktens alla medlemmar, men det är ändå endast heteronormen som förmedlas utan 

konkurrens från andra samlevnadsformer. På den tecknade sidan som handlar om olika väderlek 

(s. 23) poserar tre personer; en man, en kvinna och ett barn vid en vägkant och på de tecknade 

helsidesbilderna ser man inga samkönade par. De två bilderna på bröllopspar (s. 94, s. 96) visar 

en kvinna och en man som gifter sig.  

 

4.3.4 Sammanfattning 

Ur ett sociokulturellt perspektiv finns det brister på flera områden. Framförallt görs svenskheten 

till norm och ingen plats bereds för andra kulturella inslag, vare sig beträffande mat, kläder eller 
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aktiviteter. Denna svensknorm signalerar att också de stereotypa könsmönster och den 

normerande heterosexualitet som dominerar är en del av ”det svenska”. Den bild av svenskhet, 

kärnfamilj och tvåkönad samlevnad som visas upp signalerar och cementerar föreställningen 

om en heteronormativ västerländsk livsstil som det enda valet och osynliggör såväl andra 

kulturella preferenser som jämställdhetssträvan och alternativa samlevnadsformer.  

 

4.4 Pedagogisk användbarhet 
Bildernas språkliga innehåll är genomgående informativt. Men i många bilder kan man även 

ana ett emotivt innehåll, där dels bildskaparens, dels författarens egna åsikter, känslor eller 

attityder kommer till uttryck. Även om någon sändaranalys inte ligger inom denna studies ramar 

är det viktigt att man som lärare är medveten om att det finns en avsändare. 

 Bokens A4-storlek är bra då den möjliggör stora bilder. Även bildernas storlek är ur ett 

perceptuellt och därmed pedagogiskt perspektiv bra. Såväl ur perceptuellt som ur kognitivt 

perspektiv är till exempel fotografier som visar verb och tillstånd användbara i 

undervisningssammanhang då de är tydliga och har god denotation. De sidor jag fann bäst ur 

perceptuellt perspektiv är sidorna med siffor och bokstäver, vilka är tydliga och överskådliga. 

Det är bra att tiotalen är uppdelade per rad när eleverna ska medvetandegöras om 

tiotalsövergång, och att bokstäverna har både versaler och gemener bredvid varandra, eftersom 

detta blir en bra hjälp när eleverna skriver på tangentbord där endast versalerna finns.  Också 

sidan med färgerna är pedagogiskt användbar, både ur perceptuellt och kognitivt perspektiv, då 

den utgör ett bra bassortiment av färger, som är klara och representativa. Även sidan med pengar 

fungerar bra. Dessa sidor kan med fördel användas som lexikon och fungerar också väl för 

självstudier.  

Övriga fördelar med boken är att den första sidan är numrerad med 1, vilket är logiskt och 

bra. På varje sida finns en cd-symbol och en siffra som anger vilket spår som hör till sidan. 

Sidans nummer och spårets nummer överensstämmer fram till sidan 55 och det är logiskt och 

lätt att förstå. Sedan måste man av tekniska skäl gå över till cd 2 och då stämmer inte längre 

sidnummer med spårnummer. 

De delar av boken som är mindre bra ur ett pedagogiskt perspektiv är fotograferat material 

på mat och bilder inom tema bostad och tema kläder. Med tanke på bokens målgrupp är, ur 

perceptuellt perspektiv, ljus och kontrast här inte tillräckligt bra för att läsaren med lätthet ska 

uppfatta innehållet i bilden. Dessutom har dessa bilder små och otydliga detaljer. Om man inte 
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kan se informationen och inte är del av den yttre kontexten kring det som förevisas, kan det 

också bli svårt att läsa bilden ur ett kognitivt perspektiv. Ibland stämmer inte bildens inre 

kontext och många av bildtextens ord är också svåra, varför dessa sidor lämpar sig sämre för 

självstudier. Här gör läraren bäst i att hitta alternativa bilder för temat. Många tecknade bilder 

är också perceptuellt och kognitivt svåra att läsa och därmed mindre lämpliga ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Vad gäller de tecknade bilderna finns också risk att läsaren infantiliseras.  

Det som genomgående är förvirrande med alla detaljbilder är att det är många siffror att hålla 

isär när man ska följa med i texten, på cd:n eller när läraren läser; förutom sidan har både bilden 

och detaljerna numrering. För att detta sammantaget ska bli meningsskapande måste eleverna 

alltså ha tillägnat sig en viss grad av multimodal litteracitet.  

Vissa bilder, till exempel de som illustrerar olika händelser och svenska högtider, kan ur ett 

pedagogiskt perspektiv fungera väl om de studerande lotsas i sin läsning av läraren, som också 

behöver komplettera med flera bilder på temat och muntligen bredda informationen. De 

kulturella koder och den kontext som omger dessa bilder kan behöva förklaras mer än vad 

bilden gör. Då bildtexterna här ofta är långa och orden svåra, kan de studerande med fördel 

uppmanas att inte läsa eller inte lyssna på bildtexten. Även bilderna av olika ansikten kan med 

fördel diskuteras gemensamt i klassen men utan att beakta bildtexten. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det inte mycket som är pedagogiskt försvarbart. De bilder 

som illustrerar svenska helger och högtider är inte pedagogiskt självbärande utan måste 

kompletteras med annat material, eftersom läsaren många gånger inte delar de kulturella koder 

och den kontext som finns kring bilden. Den svenskhet som dominerar bildmaterialet är obekant 

för många elever och möjlighet till identifikation med bokens huvudpersoner är ett litet antal 

förunnat. Graden av information är många gånger större än graden av redundans. Såväl inom 

tema kläder som inom mat, familj och högtider behöver bildmaterialet kompletteras av läraren. 

Bokens bilder skildrar vardagsliv. Många bilder ser autentiska ut, men ur ett estetiskt 

perspektiv är de överlag ganska fula, omoderna och tråkiga. Enligt Pettersson är en bilds 

läsvärde avhängigt av intressefaktorn. En ful bild har alltså lågt läsvärde och på så vis kan även 

dess pedagogiska värde sjunka. Många bilder i Tala svenska direkt kan också ur den aspekten 

ha lågt läsvärde och därmed lågt pedagogiskt värde. 
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4.5 Sammanfattning 
Jag har i detta avsnitt presenterat mitt resultat. Syftet med studien var att ta reda på hur pass väl 

bilderna i Tala svenska direkt motsvarar kriterierna för en bra bild utifrån perceptuellt, 

kognitivt, sociokulturellt och pedagogiskt perspektiv. Resultatet jag kom fram till är att ur 

perceptuellt och ur kognitivt perspektiv finns det bilder som fungerar bra och bilder som 

fungerar sämre, beroende på bildens beskaffenhet vad gäller storlek, skärpa, ljus och kontrast, 

samt tydlighet ifråga om inre och yttre kontext. Ur sociokulturellt perspektiv fungerar bilderna 

tämligen genomgående dåligt, framförallt för att svenskheten görs till norm. Slutsatsen ur ett 

pedagogiskt perspektiv är att vissa delar av boken går utmärkt att använda i undervisningen av 

illitterata, men beträffande stora delar av materialet behövs lärarens lotsning för att innehållet 

ska göras begripligt och läraren behöver också komplettera bilderna med annat material för att 

synliggöra andra preferenser än de heteronormativa och de svenska. Boken som helhet lämpar 

sig således inte för självstudier. 
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5. Diskussion utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

I läromedlet Tala svenska direkt är det inte bara fråga om att lära sig tala svenska. Det handlar 

framför allt om att lära sig tala om Sverige och om svenska förhållanden. Vuxna illitterata elever 

som kommer till Sverige har ett helt livs erfarenheter i bagaget. De har med sig kunskaper, 

upplevelser, minnen av glädje och minnen av sorg, som de ännu inte kan förmedla på det nya 

språket. Tankar, känslor och åsikter måste vänta på att få framföras på svenska. Jag har haft 

elever som så gärna velat berätta om hur de bodde och levde i Afghanistan, Iran eller Syrien, 

hur de lagade mat över eld, hur vattnet frös om vintrarna, men de har saknat orden. Med en bok 

som Tala svenska direkt finns risken att man istället för att ge dem orden bidrar till att lägga 

lock på deras historier. Eleverna ges ett ordförråd för att prata om Sverige, men vad ska de säga? 

Den mat, de föremål, och de högtider som firas i Sverige är många gånger något nytt och 

obekant och därför förmodligen ingenting de har behov av att prata om. Många känner säkert 

heller inte igen sina liv i bilderna av svenskt boende och möblemang, då de ofta bor väldigt 

många i en trång lägenhet, med madrasser på golvet istället för sängar. Ord som barnkammare, 

nattduksbord, dubbelsäng och soffbord blir då både överflödiga och obegripliga. Visst lär de 

sig rabbla ord som hatthylla, skohylla, våningssäng och överkast, men skolan handlar inte om 

dem. 

Franker (2007) betonar att såväl den situationsbundna kontexten som deltagarnas 

sociokulturella bakgrund har betydelse för deras förmåga att läsa och tolka bilder. Ett läromedel 

där allting handlar om de svenska kulturella koderna måste därmed te sig tämligen obegripligt 

för många av de sfi-elever som kommer från Afrika, Asien eller Mellanöstern och saknar 

skolbakgrund och omvärldskunskaper som kan tillämpas i Sverige. I lärarhandledningen 

understryks att etniska skillnader inte betonas i boken, till förmån för ”det vardagliga svenska 

och det allmänmänskliga” (Hanssen 2005:19). Någon motivering till denna hållning ges inte. I 

lärarhandledningen framhävs också vikten av att undervisningen bygger vidare på de vuxnas 

tidigare erfarenheter, men mot bakgrund av bokens normerande svenskhet skulle en sådan 

undervisning inte gynnas särskilt mycket av detta läromedel.  

Detta med svenskheten som norm kom även fram i Mattlars (2001), Carlssons (2011) och 

Kuyumcus (1983) studier; det verkar alltså vara tämligen vanligt förekommande. Som 

Pettersson (1991) påpekar kan en bildskapare med goda kunskaper om mottagaren välja en 

lämplig redundans-/informationsnivå för att nå fram med sitt budskap. Detta anser jag skulle 

vara önskvärt när det handlar om läromedel för illitterata elever. Till exempel borde då andra 
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boendeförhållanden än det normativt västerländska finnas representerade i läroboken. Även 

bilder av andra typer av klädesplagg vore önskvärt, såsom slöja och sjal: De kläder som 

fokuseras i boken i denna studie utgår alla från en västerländsk norm och bilden av en kvinna i 

bikini har förmodligen ganska låg igenkänningsfaktor för till exempel en somalisk kvinna. Här 

saknas också till exempel bilder på människor som tvättar för hand eller i sjön. 

Bilder av kvinnor i hemarbete och av män som utövar olika fritidssysselsättningar befäster 

också traditionella könsmönster och signalerar bland annat att invandrarkvinnor inte ska ha 

några hobbies och att invandrarflickor inte ska synas. Här vore det önskvärt med bilder på 

invandrarkvinnor som dansar och invandrarflickor som cyklar och studerar. Genomgående 

finns också normen för tvåkönad samvaro. Denna heteronormativa könsordning var något som 

även Carlsson (2011) fann i sin studie.  I bokens lärarhandledning markeras att några försök att 

ändra på traditionella könsmönster inte gjorts: ”Tala svenska direkt vill visa invandrare det 

svenska samhället som det faktiskt är, inte som det kanske borde vara” (Hanssen 2005:19). Här 

skulle en diskussion om hur genus konstrueras kunna föras, men det ligger utanför denna studies 

ramar.  

De många bilderna av kristna högtider ges innebörd bara för kristna elever. För ickekristna 

saknas konnotationerna, på samma sätt som i exemplet med äggen och tuppen hos Waern m fl 

(2004). Även lärarna i Frankers studie (2007) menar att svenska traditioner är det bildinnehåll 

som är svårast att tolka. För att fler elever ska känna sig inkluderade kunde läromedlen ha med 

bilder av thailändska och syrianska bröllop, judiskt nyårsfirande, moskéer och muslimska Eid. 

Man kan också fundera över vilken bild som förmedlas av dagens svenskar. Är verkligen 

fiskpinnar till middag något representativt för Sverige på 2000-talet? Dricker vi vuxna mjölk 

till maten? Äter vi fortfarande kokt medvurst på smörgåsen? Är detta ”det svenska samhället 

som det faktiskt är”, som författaren uttrycker det? Är vi helt opåverkbara för impulser från 

omvärlden? Istället för bleka 70-talsmenyer, där inte ens moderna svenskar känner igen sig 

längre, kunde man presentera rätter av mer internationell karaktär, för att ge åtminstone några 

elever möjlighet att bidra med egna erfarenheter och också öppna för en diskussion om 

matpreferenser. Om man velat kommunicera med sin målgrupp kunde där också funnits fler 

sidor med bilder kring måltider, där man även illustrerar andra sorters frukost och alternativa 

tider för måltiderna.  

Med bokens norska ursprung i minnet förstår man varför fisk fått en så framträdande roll: 

Fisk förekommer på hälften av måltidsbilderna samt på en helsida med fisk och skaldjur, där 
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en glad blond man visar upp en lax mot fonden av en fjord och branta berg och där inte mindre 

än sju prefabricerade livsmedelsprodukter presenteras i sina förpackningar. Anpassningen till 

svenska förhållanden verkar här ha varit att Findus fått del av reklamutrymmet medan Abba, 

som ingår i ett dotterbolag till norska Orkla, fortfarande dominerar. Här möjliggörs slutsatsen 

att det ligger sponsring bakom läromedlet, men en sådan ideologianalys får bli ett framtida 

forskningsområde. Mattlar (2011) menar dock att en kritisk textanalytisk förmåga är ett måste 

hos läraren. Han betonar också vikten av att läraren hittar alternativa och kompletterande 

undervisningsmaterial för att uppväga obalanser. 

Bortsett från det bristfälliga sociokulturella perspektiv som boken har, finns det 

användningsområden som fungerar. Även om det inte går att allmänt fastslå om fotografier eller 

teckningar är att föredra är jag med utgångspunkt i mina resultat benägen att hålla med de lärare 

i Frankers (2007) studie som utifrån ett perceptuellt perspektiv menar att teckningar är lättare 

att läsa än fotografier, då detaljerna i ett fotografi gör bilden otydlig medan den tecknade bilden 

har skarpare detaljer. Det stämmer dock inte alltid. I presentationen av boken medger man att 

teckningar är kulturberoende och förklarar att bokens teckningar gjorts ”så naturalistiska som 

möjligt, med ett begränsat antal detaljer” (Hanssen 2005:18). Vad som här avses med 

”naturalistiska teckningar” vet jag inte, men jag anser att antalet detaljer är tämligen många på 

vissa bilder. Det behöver inte vara ett problem men om det ryms mycket i bilden innebär det 

ofta att detaljerna blir väldigt små och ibland otydliga, även för en person med god syn. Är 

detaljerna för många och för små blir alltså läsbarheten låg även i tecknade bilder. Då boken 

har svenskheten som norm saknas kontexten för många läsare och mycket energi måste därför 

läggas på att försöka gissa vad som avses när man inte kan urskilja vad det är bilden föreställer. 

Eftersom synnedsättning och ålderssynthet är vanligt inom spår 1 finns det anledning att önska 

att skapare av bildläromedel för illitterata läsare lägger sig vinn om att materialet ska ha god 

läsbarhet utifrån ett perceptuellt perspektiv: Stora bilder med skarp kontrast och god skärpa, där 

eventuella detaljer framträder tydligt och inte är för många eller för små. Frankers (2007) 

invändning mot att bilder med enstaka föremål inte nödvändigtvis är lättare att uppfatta, 

eftersom det snarare skulle handla om en ovana i att tolka bilder än om perceptuella brister, kan 

nog äga sin riktighet i vissa fall, men jag menar att mycket mental kraft och ansträngning kan 

sparas om bilderna perceptuellt sett har god kvalitet.  

Franker (2007) varnar för att ett visst undervisningsmaterial kan infantilisera de studerande. 

Om läsaren infantiliseras och bristperspektivet samt ”vi-och dom”-perspektivet förstärks, 
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främjas knappast kognitiv utveckling. Även i Tala svenska direkt finns tecknade bilder med 

infantil framtoning, men i min undervisning har jag erfarit att dessa bilder ändå uppskattas av 

många elever, framför allt de äldre. Det händer mycket i bilden och bildspråket är tydligt. 

Dråpligheterna lockar till skratt och samtal. Här får man som lärare förstås vara uppmärksam 

på elevernas reaktioner, men barnsliga bilder behöver inte vara bara dåligt.  

Något annat som jag något förvånat iakttagit i min egen undervisning är att sidan med årets 

månader (s.24), som saknar denotationer, är väldigt populär bland eleverna som ”lexikon”. 

Även om de inte har koderna eller delar den yttre kontexten med svenska förhållanden har de 

lärt sig rabbla månaderna och gör sedan en koppling mellan månadsnamn, siffra och symbol. 

Att denotationen saknas tycks inte vara ett problem. Här har antagligen den entydighet som 

Franker (2007) talar om betydelse; att läraren först förklarar vad som avses och därefter kopplar 

man alltid denna utsaga till bilden. Detta kan alltså gälla för fler bilder i boken, men det kräver 

således lärarens medhjälp vid tolkning. Materialet som helhet är därför inte, trots cd-skivorna, 

särskilt lämpat för självstudier, vilket påstås i lärarhandledningen. 

Utifrån min analys av Tala svenska direkt tycker jag mig kunna bekräfta flera resultat från 

tidigare forskning kring läsbarhet hos bilder samt anser att jag genom studien fått verktyg att 

avgöra om en bild är lämplig att användas i undervisningen av analfabeter, utifrån teorier och 

forskning kring kriterier för högt läsvärde. I första hand är läsvärdet avhängigt av bildens 

storlek, de avbildade föremålens storlek, samt storleken på detaljerna. Avgörande för läsvärdet 

är också bildkvaliteten vad gäller skärpa, ljus och kontrast samt beskaffenheten hos bildens inre 

kontext. Stor betydelse har också sambandet mellan denotation och konnotation samt den 

sociokulturella kontexten. I Tala svenska direkt stämmer ibland inte ens bildens inre kontext, 

vilket jag anser bör vara en grundläggande förutsättning för att informationen i en bild ska gå 

fram till läsaren. Att många bilder i boken är perceptuellt och kognitivt svårlästa och saknar 

korrekt denotation ser jag som en allvarlig brist hos ett läromedel, om ambitionen är att 

kommunicera med sin målgrupp. En titel som Tala svenska direkt inger i någon mån en 

förhoppning om att boken är en direktmetod för att erövra det svenska språket i tal. Om man 

som läsare ges det första funktionella ordförråd man behöver får vara en uppgift för vidare 

forskning att undersöka, men med den svenskhetsnorm som dominerar i materialet ges läsaren 

antagligen i första hand möjlighet att lära sig tala svenska om Sverige. 

Med risk för att själv inta ett ”vi och dom”-perspektiv tycker jag att bokens norska rötter var 

något som framträdde allt tydligare under analysens gång. Den norska mentaliteten kommer 
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fram såväl i det nationalistiska, etnocentriska urvalet av bilder som i den uppfostrande tonen 

och i den 50-talskäcka frisksportarmoralen i de tecknade helsidesbilderna. Att den norska 

nationalrätten från 1970-talet, får i kål, ges utrymme är ytterligare ett exempel. Är dessa miljöer 

och fenomen verkligen representativa för ett Sverige av idag, för, åter med författarens ord, ”det 

svenska samhället som det faktiskt är”? 
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Bilaga 1. Frågor bildanalys 
 

  Bilden 

 

Vilka uttrycksformer dominerar i bildmaterialet? 

Vilket språkligt innehåll har bilden? 

Vad föreställer bilden? Vilka tecken är väsentliga och dominerande i bilden?  

Vilken typ av bild är det? (Storlek, färg, form, ljusförhållanden, kontrast mm) 

Är bilderna för stora eller för små? Är färgen utnyttjad på bästa sätt? 

Hur är bildens egen ”inre bildkontext”? Vilka denotationer finns? 

Är bilden lätt eller svår att förstå? Är motivet vanligt eller ovanligt? Liknar bilden det den 

avbildar? 

Är bilden vacker, ful, likgiltig?  

 

Mottagaren 

Vad har mottagarna för förutsättningar att tolka bilden?  

Ger bilden upphov till några privata associationer, tankar och föreställningar?  

 

Kontext 

Finns det några kulturellt betingade bi- eller medbetydelser? Vilka värderingar och 

ställningstaganden finns i bilden? 

Vilken är den yttre kontexten? Hur förhåller sig bilden till sina kontexter? Hur sam-eller 

motverkar konnotationer och denotationer med varandra?  

Vilka koder, d v s norm- eller regelsystem som bestämmer kopplingen mellan uttryck och 

innehåll finns i bilden? Finns det dolda budskap i bilden? 

Urval av teman och fakta: Saknas något väsentligt? 

Hur kombineras text och bild? Ger text och bild samma, kompletterande eller motstridiga 

budskap?   

  



45 
 

Bilaga 2. Bildläsbarhetsindex (BLIX) 
 

BLIX beräknas genom att följande påståenden besvaras med ja eller nej: 

1. Bilden är utförd i en naturtrogen färg. 

2. Bilden har en annan form än kvadrat eller rektangel eller täcker ett helt uppslag. 

3. Bilden har en bildtext som är kort, lätt att förstå och handlar om bilden. 

4. Bilden är fåtydig och inte alltför artistisk och mångtydig. 

5. Bilden har ett dominerande intressecentrum i eller nära bildens mitt och få detaljer 

som kan upplevas som störande. 

Antalet ”ja” ger BLIX-värdet:  

0 = en nära nog obegriplig bild 

1 = en mycket svårläst bild 

2 = en svårläst bild 

3 = en varken svår- eller lättläst bild 

4 = en lättläst bild 

5 = en mycket lättläst bild 

(Pettersson 1991:97) 

 


