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Sammandrag 
Syftet med uppsatsen var att studera om och hur bilder i läroböcker gjorde skillnad 

mellan elever som läser gymnasieämnena Svenska och Svenska som andraspråk. En 

kvalitativ dokumentär metod användes där bildmaterialet analyserades med hjälp av en 

semiotisk bildanalys grundad på de tre metafunktionerna inom SFL. Analyserna 

tolkades vidare med ett postkolonialt perspektiv. Båda böckerna hade samma grafiska 

formgivare och bildredaktörer, var utgivna med ett års mellanrum av samma förlag och 

kunde därför anses vara intressanta att jämföra. Resultatet visade att bilderna i böckerna 

i flera av fallen satte andraspråkseleverna i ett utanförskap med lägre grad av aktivt 

agerande, skillnader som även framkom i styrdokumenten för de båda ämnena. Genom 

en postkolonial kritisk granskning av bilderna med senare koppling till styrdokumenten 

drogs slutsatsen att elevgrupperna inte likställdes i vare sig styrdokument eller 

läroböcker.  

 

 

Nyckelord 
Bildanalys, postkolonial teori, kvalitativ metod, dokumentär metod, sociosemiotisk 

bildanalys, SFL, styrdokument, Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, Gy 11.  
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1 Inledning 
Svenska som andraspråk (SVA) har funnits som eget ämne i gymnasieskolan sedan 

1989 (Lundgren 2012). Det har förekommit debatter om ämnets vara eller inte vara och 

om det inkluderar eller stigmatiserar de elever som väljer att läsa svenska som 

andraspråk (Economou 2015). Kritiker till SVA-ämnet menar att uppdelningen av 

svenskämnet leder till exkludering och ett ”vi och dem”-tänkande, medan förespråkarna 

ser vinsterna med hur SVA-kurserna explicit jobbar med språkutveckling (Economou 

2015). De två svenskämnena ger samma behörighet för universitetsstudier men skiljer 

sig åt i styrdokumentens syften och mål. Svenska (SVE) har för avsikt att främja 

personlighetsutveckling medan SVA ska främja förståelse och insikter om andra 

(Skolverket 2011). Det här är något som Economou (2015) uppmärksammar i sin 

granskning av ämnesplaner och kunskapskrav i de båda svenskämnena. Hon kommer 

fram till att synen på andraspråkseleven och vad denne ska uppnå tenderar att placera 

andraspråkseleven i en underordna position jämfört med SVE-eleven. Elever får en bild 

av sig själva och av varandra som reproducerar hierarkiska mönster både i styrdokument 

och läromedel, något som bekräftas i undersökningar med läromedelstexter och bilder 

som undersökningsmaterial (Mattlar 2008, Economou 2015, Roxburgh 2019). 

Skolverket styr innehållet genom styrdokumenten som förmedlar de normer och 

demokratiska ideal som skolorna och läromedelsförlagen är ålagda att förhålla sig till 

(Lundgren 2012). Trots att regelverket syftar till att främja jämlikhet och allas lika värde 

har forskare uppmärksammat att elever som väljer svenska som andraspråk blir 

betraktade som avvikande på grund av sin bakgrund.  

Economou (2015) beskriver också hur elever med invandrarbakgrund genom 

tiderna har kategoriserats i mer eller mindre positiva ordalag. Från att på 1960-talet 

namngetts som ”nya medborgare” till att på senare tid omtalats som avvikande på grund 

av härkomst från andra kulturer än den svenska och som därför är i behov av en 

’enklare’ undervisning med lägre krav (Economou 2015:21, 29). Den senare 

benämningen innebär att eleven kan bli betraktad som ett ”problem” som behöver lösas. 

En bild som påverkas starkt av den aktuella politiska och mediala debatten (Ahmadi 

2018, Byström & Frohnert 2017). Mångfaldsbarometern 2018, en återkommande 

undersökning från Gävle Högskola, visade dock att yngre medborgare har en mer 

positiv erfarenhet av personer med etnisk mångfald än äldre (Höjer 2018). 

Förhoppningsvis kan debatten och synen på invandring och personer med 
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invandrarbakgrund vända, om vi blir medvetna om hur vi omedvetet reproducerar 

hierarkiska mönster samt hur vi talar om och betraktar varandra. Med hjälp av en 

semiotisk bildanalys och med en postkolonial tolkning är avsikten med den här 

uppsatsen att sätta fingret på de ojämlika positioner elevgrupperna tillskrivs i 

läroboksbilderna.  

 

2 Syfte och frågeställning  
Studiens syfte är att synliggöra om och i så fall hur skillnader i elevsyn speglas i ett 

urval av bilder i två jämförbara läromedel. Mina frågeställningar blir således: 

• Hur och på vilket sätt visas eventuella skillnaderna mellan elevgrupperna i 

läroböckernas bilder?  

• Är de båda elevgrupperna likställda i bilderna? 

Målet med studien är att belysa, medvetandegöra och visa exempel på hur och om 

ojämlika hierarkiska strukturer fortlever och återskapas i och genom läroböcker. 

 

3 Teoretisk bakgrund 
Här beskrivs teoretiska perspektiv som legat till grund för studien. Läroboksbilderna har 

analyserats genom sociosemiotik och systemisk funktionell lingvistik (SFL) och 

resultaten har sedan tolkats med ett postkolonialt och poststrukturalistiskt perspektiv för 

att få syn på om och hur hierarkiska mönster återproduceras i bildmaterialet. 

3.1  Postkolonial teori 

Postkoloniala teorier har sin grund i psykiatern och filosofen Fanons tankar om hur 

identitet kan skapas bortom ”den vite mannens ögon”. Det betyder att stereotyper som 

formas och bevaras genom att historiska berättelser återberättas och återproduceras 

måste omvärderas. Med hjälp av kolonisatörernas antropologer, de forskande subjekten, 

kategoriserades de koloniserade folken, objekten som beforskades, som ”passiva, 

underutvecklade och ociviliserade barbarer” (Jonsson 2005:171). Genom att historiskt 

återberätta dessa ”sanningar” befästes den västerländska världsbilden om och om igen 

(Matthis 2005:10). Postkolonialismen vill bekämpa stereotyper och omforma de 

rasistiska identiteterna till alternativa identiteter som inte bygger på en syn att den 

västerländska världsbilden är överordnad någon eller någons världsbild. Det 
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mångkulturella samhället är ett postkolonialt samhälle där olika kulturer och identiteter 

kan samverka på lika villkor (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn 2011:14-15). 

Karaktäristiska drag tillskrivs också de olika världsdelarnas invånare, ”de andra”, icke-

européerna, ses som problem som kan lösas och erövras medan européerna ser sig som 

överordnade och kompetenta (Said 2016:317-325). 

Genom att tillämpa postkolonial teori kan verklighetsbilden och orättvisorna som 

skapats av västvärldens exploatering av olika länder förändras (Landström 2001:7). 

Postkolonial teori ställer frågan om vems liv och verklighet som beskrivs och av vem.  

Sverige som är en del av Europa och den europeiska historien måste ses höra till den 

koloniserande kulturen (Bursell 2015). När vi skriver ”vår” historia förstärks vår 

svenska identitet i förhållande till ”de andra” som kommer utifrån (Darvishpour & 

Westin 2015:290,291). 

3.2 Poststrukturalism och diskursteori 

Postkolonialism hänger tätt ihop med poststrukturalism och diskursteori. 

Poststrukturalismen innebär att de sanningar vi känner till inte är konstanta och 

objektiva och genom att se tillvaron ur olika perspektiv kan sanningar omformas 

beroende på vilket/vems perspektiv vi väljer att utgå ifrån (Herz & Johansson 2013, 

Winther Jörgensen & Philips 2005:11). Vårt sätt att använda språket inom olika sociala 

praktiker skapar och återskapar den världsbild vi omger oss med. Texter som 

återupprepar dikotomierna ”vi och dem” baserade på etniska skillnader erkänner också 

diskursen om över- och underordning (Darvishpour & Westin: Bursell 2015:291). Där 

en ojämlik maktfördelning av över -och underordning genomsyrar hela samhället 

förkommer strukturell diskriminering. Denna kan vidmakthållas genom institutioners 

regelverk, rutiner och normer (Lahdenperä 2011:4f). I svenskämnenas syften och mål 

blir den ojämlika maktfördelningen synlig i syftet med läsning av skönlitteratur, där 

eleven i SVE ska ”använda skönlitteratur [som] källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter,” (Skolverket 2011) medan i SVA ska skönlitteraturen 

”användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och 

föreställningsvärldar” (Skolverket 2011). En postkolonial tolkning av ämnenas olika 

syften blir att diskursen om över- och underordning förekommer i styrdokumenten 

genom att SVA-eleven ska intressera sig mer för andras tankar än sina egna.  
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3.3 Sociosemiotik/ Systemisk- funktionell lingvistik 

Ett sätt att synliggöra maktförhållanden i texter och bilder kan vara att använda sig av 

sociosemiotik, där bilder i ett vidgat textbegrepp ses som text med funktioner av socialt 

betydelsebärande kommunikation (Björkvall 2009:12). Ett vidgat textbegrepp kan 

innefatta allt som kommunicerar en betydelse, till exempel skriven text, dans, musik 

eller en bild. I bilder kan visuella föremål, precis som ord, placeras på olika ställen, 

bytas ut eller tas bort och på så sätt förändra betydelsen i bilden (Björkvall 2009:7). 

Kompositionen i bilden presenterar på så sätt olika versioner av verkligheten. Björkvalls 

sociosemiotiska metod bygger på samma teori som Hallidays (2004, se Björkvall 2009) 

systemisk-funktionella lingvistik SFL som innebär att betydelser vi behöver uttrycka i 

kommunikation med varandra kan samlas under tre kategorier, tre metafunktioner; 

ideationella, interpersonella och textuella (Björkvall 2009:12). 

Ideationella funktioner visar visuellt vilka processer som pågår i bilden. Björkvall 

(2009) delar upp processerna i narrativa processer och konceptuella processer. 

Narrativa processer är dynamiska processer där blickar, pilar eller annat förmedlar 

någon typ av förändring, ett skeende. Till konceptuella processer räknas statiska 

processer där ingen förändring är representerad. En narrativ process har alltid en aktör 

och en vektor (något som visar skeendet, till exempel blickar och pratbubblor) men inte 

alltid ett mål, som i en intransitiv aktionsprocess (Björkvall 2009: 63ff). En konceptuell 

process visar inget skeende men kan ändå förmedla en betydelse, till exempel genom 

olika attribut, storlek eller tydlighet i exponering.  

Interpersonella funktioner representeras genom hur bildens olika komponenter 

interagerar med varandra och /eller med läsaren, om det skapas närhet eller distans. 

Kameravinkeln kan visa på maktförhållande mellan bildens delar men även hur till 

exempel ett underifrånperspektiv kan skapa en maktunderordning i relationen mellan 

läsare och bild. Det här förmedlar den attityd som bildskaparna kan antas vilja förmedla. 

Bildens bild av en verklighetsnära beskrivning, modalitet, är ytterligare ett sätt att visa 

på en interpersonell funktion. Modaliteten i bilden förmedlar bildskaparens intention av 

att visa en mer eller mindre trovärdig verklighet (Björkvall 2009). 

Textuella funktioner analyseras genom bildens komposition. Här kan bildskaparen 

styra läsarens läsriktining från vänster till höger, tema-rema, eller från centrum ut i 

periferin, där det centrala utgör bildens viktigaste komponent. Genom avgränsande 
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linjer, sambandsskapande eller överlappande föremål kan en bild förmedla inkludering 

eller exkludering (Björkvall 2009). 

  

4 Tidigare forskning 
4.1 Läromedlens roll och koppling till styrdokument. 

Med läromedel avses sådant material som används för att förmedla kunskap i skolan. 

Fischer och Samuelsson poängterar i inledningen i rapporten över läromedelsgranskning 

från 2006, I enlighet med skolans värdegrund, skolans viktiga roll i demokrati- och 

jämställdhetsarbetet. (Skolverket 2006). Som medel för detta har läromedel en 

betydande roll, så till vida att innehållet i läroböcker delvis styr innehållet och upplägget 

i undervisningen. I enkät- och intervjusvar från lärare i samma rapport ansåg lärare att 

läromedlen uppfyllde sitt syfte att inspirera och bygga kunskaper. De ansåg vidare att 

läromedlen var till hjälp för att säkerställa att undervisningen överensstämde med 

läroplaner och kursmål (Skolverket 2006:11). 

Fram till 1990-talet granskades och godkändes alla centrala läromedel som var 

avsedda för skolan av Skolöverstyrelsens läromedelsnämnd. Myndigheten hade ansvar 

för läromedlens saklighet och att de följde mål och riktlinjer som var uppsatta i 

läroplanen. Granskningen och godkännandet av läromedel var ett medel för staten att 

styra skolan i den riktning man ville, men i och med kommunaliseringen av skolan 1991 

lades myndigheten ner och läromedelsgranskningen kom att falla på 

läromedelsförlagen, de enskilda skolorna och på lärargrupperna (Skolverket 2006).  

Den aktuella rapporten från 2006 påvisade att innehållet i moderna läroböckerna 

till stor del var eurocentriskt, utgick från en europeisk och västerländsk världsordning, 

men att det fanns ”goda ansatser” i materialet som stämde överens med läroplanen i 

gymnasiet (Skolverket 2006:19ff). I Mattlars (2008) granskning av SFI-läromedel 

framkom att de läromedlen hade samma eurocentriska perspektiv. I ytterligare en 

rapport, Utbildningens dilemma: demokratiska ideal och andrafierande praxis (Kamali, 

Sawyer 2006), uppmärksammades samma tendenser till eurocentrism, dessutom såg 

författarna att läroböckerna ”andrafierade” elever med invandrarbakgrund (Kamali 

2006:47).  

Eilards artikel Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska 

skolan (2004) visade hur dolda budskap i texter kunde synliggöras genom granskning 
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och analys. Tydliga exempel visade hur ett ”vi och dom”- perspektiv markerades. Med 

hjälp av diskursanalys och ett postkolonialt perspektiv på tolkningen visade hon att även 

en nyskapande bok som ville skildra ett mångkulturellt samhälle fick svårt att inte 

reproducera hierarkiska mönster. I en senare granskning av läroböcker i ämnet svenska 

kom Graeske (2010) fram till att olika etnicitet var dåligt representerade i de undersökta 

läroböckerna. Några få porträtt av utomeuropeiska författare togs upp och ”dessa 

författare tenderar att bli en röst för ett underminerat kollektiv som får representera »de 

andra«” (Graeske 2010). Roxburghs (2018) undersökning om hur kön och etnicitet 

representeras i läromedel för svenska som andraspråk kommer fram till samma resultat 

som tidigare studier, att europeiska män representeras i högre grad i läromedel än 

kvinnor och utomeuropéer. 

Skolverkets granskning, som refereras till ovan, gjordes 2006, sedan dess har en 

ny gymnasiereform implementerats och med den nya kunskapskrav och ämnesinnehåll. 

Sofia Stridsman skriver i ”Skolvärlden” om hur lärare inte hinner eller anser sig ha 

tillräcklig kunskap för att granska läromedel och hoppas att läromedelsförfattare och 

förlag väljer texter och bilder med skolans värdegrund som bas (Stridsman 19/11 2014).  

 

5 Metod och material 
I kapitlet redovisas metodval, materialet som ligger till grund för studien samt hur och 

vilka avgränsningar som gjorts. 

5.1 Val av undersökningsmetod 

Metodvalet föll på dokumentär forskning då materialet i studien består av redan 

befintliga bilder. Fokus ligger på att försöka hitta textinnehållets, i det här fallet 

bildernas, underliggande budskap som går bortom själva textmassan (Denscombe 

2016:319) vilket stämmer överens med den här studiens teorigrunder; diskursteori och 

postkolonial teori. Studien är en småskalig kvalitativ studie, vilket kan motiveras av 

inriktningen mot tolkning av ett begränsat material. Kvalitativa studier kan visa på 

specifika företeelser som gäller för just det utvalda undersökningsmaterialet. Det är 

även det som metoden kan kritiseras för, resultaten är svåra att generalisera de visar just 

på ett exempel på hur det kan vara/se ut. Fördelar med en kvalitativ metod är att 

forskaren i en analys tolkar och söker efter förklaringar till sina resultat utifrån olika 

teoretiska ramar (Denscombe 2016: 416ff).  
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Förutom kritiken att resultaten ofta inte går att generalisera, är ytterligare kritik 

mot kvalitativa metoder att de kan anses som alltför subjektiva. Forskaren är en del i 

och av sin studie i och med att det insamlade materialet tolkas av forskaren själv. Därför 

kan det också vara svårt att göra om samma undersökning för en annan forskare och 

komma fram till samma resultat (Bryman, 2015:368-370). Med utgångspunkt i 

postkolonial teori kan studien inrikta sig mot att fokusera på hur bilderna i läroböckerna 

visar om och hur hierarkiska strukturer vidmakthålls. När strukturerna blir synliga kan 

en förändring mot än mer jämlika ideal påbörjas. (Herz & Johansson 2013).  

 

5.2 Undersökningsmaterial 

Undersökningsmaterialet består av två jämförbara läromedel i Svenska 1 och Svenska 

som andraspråk 1. Läromedlen är delvis skrivna av samma författare och bilderna är 

sammansatta av samma personer i båda böckerna. De är utgivna med ett års mellanrum 

och har till största delen samma innehåll och form. Svenska Impulser 1 (SI) är utgiven 

av Sanoma Utbildning AB 2017 och skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven 

Eriksson. Lena Eklund står för bokens grafiska form. Den riktar sig mot gymnasiets 

kurs Svenska 1. I förordet som är riktat mot eleven välkomnas eleven till en bok som 

ska inspirera och stötta, göra eleven nyfiken och vetgirig. Svenska Impulser 1, Svenska 

som andraspråk SVA (SISVA) är utgiven av Sanoma Utbildning AB 2018 och skriven 

av Carl-Johan Markstedt och Sofia Löwenhielm. Lena Eklund står för bokens grafiska 

form. Den riktar sig mot gymnasiets kurs Svenska som andraspråk 1. Författarna 

välkomnar även här i förordet eleven till en bok som ska inspirera och stötta, göra 

eleven nyfiken och vetgirig.  

Bildredaktörer i böckerna är Iréne Berggren och Hannah Goldstein. 

Illustrationerna är gjorda av Feri Fazeli/ Fazeli form och illustration och den grafiska 

formen står Lena Eklund /Kolofon för. Lena Eklund arbetar som grafisk formgivare och 

med flera läroböcker för svenska- ”bland annat för nysvenskar” (Illustratörcentrum 

2019-04-14). Bilderna introducerar varje nytt större block i böckerna. Avsikten med 

bilderna är troligtvis att illustrera blockens rubriker. Det ges ingen beskrivning i 

böckerna till bildernas avsikt. Vetskapen att Lena Eklund explicit påpekar att hon 

arbetar med läroböcker i svenska och för ”nysvenskar” förutsätter att bilderna är 

medvetet valda utifrån den elevgrupp respektive bok vänder sig till.  



 

 

 

 10 

5.3 Urval och avgränsningar 

Materialets omfång är begränsat till de bilder som introducerar ämnesblocken i 

böckerna. Det rör sig om sammanlagt nio bilder. Böckerna följer i stort sett varandra i 

innehåll och form men samtliga introducerande bilder skiljer sig åt i de båda böckerna. 

5.4 Genomförande 

Tolkningarna utgick från modelläsning av bilderna, dvs ett möjligt sätt att tolka och 

analysera bilderna (Björkvall 2009:26) och den byggde dels på min teoribakgrund, 

postkolonial teori, men också på ett semiotiskt sätt att tolka bilderna. Precis som 

Denscombe (2016:405) påstår är ”läsning” av bilder inte helt individuellt baserat utan 

något som är kulturellt och socialt inlärt. Min bakgrund har så klart påverkat tolkningen 

av bilderna, även om avsikten var att försöka utföra en så allmängiltig tolkning och 

analys som möjligt. Bilderna studerades utifrån det faktiska innehållet och deras 

beståndsdelar och sedan analyserades de med hjälp av de tre metafunktionerna för att 

visa på hur maktförhållanden, grad av aktivitet och verklighetsbild framskrevs genom 

bilderna. Analysen tolkades kritiskt med ett postkolonialt perspektiv för att tydliggöra 

hur olika roller kunde visas genom bilderna och därmed också tillskriva den tilltänka 

läsaren en identitet (Björkvall 2009:169). 

Fotografierna och de tecknade figurerna analyserades var för sig, på grund av 

deras olika betydelsevärden. De mest framträdande bildelementen analyserades efter 

vad de föreställde, dess storlek, färg och placering, kameravinkel med vilken fotografiet 

var avbildat samt vilket perspektiv bilden hade. Processtyper identifierades för att få syn 

på aktivitetsgrad och slutligen analyserades bildernas kompositioner och olika 

avgränsningar och samband. Efter varje bildanalys sammanställdes analyserna i en kort 

text och slutligen jämfördes de båda böckernas bilder. 

5.5 Analysmetod  

För att få syn på och visa exempel på hur skillnader mellan elevgrupperna kunde visas i 

bilderna utgick studien från en analys i tre steg (Denscombe 2016 403); 

• En översiktlig analys av bilderna utifrån de tre metafunktionerna.  

• I vilken kontext bilderna befann sig i. 

• Tolkning av bilderna ur ett postkolonialt perspektiv med en sociosemiotisk 

analys och tolkningsmetod. 
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Följande modell för analysen användes: 

Interpersonell funktion delades upp i; interaktion, attityder och modalitet.  

Interpersonell funktion 

Interaktion Attityder Modalitet 

Medel: Bildelement 
Uttryck: Interaktion, kräver 
interaktion/erbjuder 
interaktion 
Distans/närhet 
 
 
 

Medel: kameravinklar och 
perspektiv.  
Uttryck: maktförhållande. 

Medel: skärpa, storlek och 
färg  
Uttryck: 
Verklighetsanknytning 

 

Ideationell funktion vilka processer förekom i bilderna – dynamiska eller statiska. 

Ideationell funktion 

Processtyp Deltagare Omständighet 

Medel: Processtyper 
Uttryck: Handlingar, skeenden, 
förhållanden 

Medel: Personer, aktörer 
Uttryck: 
aktivitetsgrad/autonomi hos 
aktörerna 

Medel: Tid, rum, 
kausalitet, sätt 
Uttryck: Innanför/ 
utanför 

 

Textuell funktion där bildens komposition samt sambandsskapande och/ eller 

avgränsningar analyserades var för sig.  

Textuell funktion 

Komposition Avgränsningar/ Samband 

Medel: Läsriktning  
Uttryck: Informationsstruktur 

Medel: Avgränsningar och sambandsfaktorer 
Uttryck: Deras betydelse 

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

Eftersom de dokument som har använts fanns tillgängliga, behövde jag förhålla mig till 

om bilderna, av upphovsrättsliga skäl, kunde visas i uppsatsen. Kontakt togs med 

Sanoma förlag som skickade frågan vidare till Svenska Fotografers Förbunds jurist som 

med hänvisning till upphovsrättslagens 23§, första stycket, (SFS 1960:729) ansåg att 

bilderna kunde visas i anslutning till texten. 
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5.7 Reliabilitet och validitet 

Kvalitativa studiers validitet och reliabilitet kan alltid diskuteras eftersom det inte finns 

mätbara data utan enbart forskarens analys och tolkning (Bryman 2015:351). I 

tolkningen har ett reflexivt förhållningssätt varit nödvändigt. Bilderna har granskats och 

granskats igen, upprepade gånger, för att försöka tyda bakomliggande betydelser. 

Denscombe (2016:405) skriver att individer som tillhör samma kultur blir 

insocialiserade i tolkningsmönster, tolkar bilder och symboler på i stort sett samma sätt, 

därför är det möjligt att någon annan skulle tolka bilderna och resultaten på ett liknande 

sätt.  

En kvalitativ studie har en lägre grad av validitet än en kvantitativ (Denscombe 

2016:410). För bättre validitet hade studien kunnat involvera en eller ett par 

referenspersoner för att kontrollera tolkningen av bildernas och resultatens relevants 

eller eventuella långsökthet. 

 

6 Analys och resultat 
Bilderna analyseras parvis och jämförs därefter. Analysresultaten sätts därefter i relation 

till teorigrunden för att visa om andraspråkseleven tillskrivs en underordnad position 

jämfört med SVE-eleven, samt om ett ”vi och dem”-perspektiv är synligt i bilderna. 

6.1 Bildbeskrivningar med analyser. 

Samtliga nio bilder består av ett kollage av ett centralt färgfoto inom en färgad ram och 

tecknade figurer i vitt, i de flesta fall enbart i form av konturer med få detaljer, mot en 

svart bakgrund. Bilderna kommer nedan att beskrivas så detaljrikt som möjligt, i den 

ordning de kommer i böckerna. Bild nr 1 har ingen motsvarighet i SI.  

 

6.2.1 Språken omkring dig (SISVA) 
Illustration: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration 

Fotot visar en detalj av en grön buss/spårvagn 

fotograferad utifrån. Siffran två, bussens nummer, 

framträder tydligt i centrum av bilden. Inne i bussen 

syns tre lite suddiga passagerare fotograferade från 

sidan, riktade åt vänster. Genom fönstret syns gatan 
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utanför (på andra sidan bussen). Där står ytterligare två personer, en äldre kvinna och en 

man. Samtliga fotograferade personer uppfattar jag som européer. Fotot är inramat av en 

mörkgrön målad ram.  

Runt fotografiet finns fyra tecknade huvuden/ansikten med öppna munnar. En 

kvinna bär sjal, en annan har flätat hår, två manliga figurer, en med krulligt hår och den 

andra med vågor i håret. De tecknade figurerna verkar illustrera olika etniciteter. På 

bilden syns även tre små moln, noter och bokstäver av arabisk typ. 

	
 Interpersonell funktion 

 Interaktion Attityd Modalitet 

Fä
rg

fo
to

 Medel: Passagerarnas riktning 
Uttryck: Skapar ingen 
interaktion med läsaren.  
Medel: Nära medelavstånd 
Uttryck: Skapar en social 
närhet men personernas 
suddiga konturer ökar 
distansen.                  

Medel: Passagerarna 
avbildade från sidan.  
 
Uttryck: Maktbalans  
 
 

Medel: Fokus på 
bussens konturer och 
siffran ”2”. 
Uttryck: Verklighets-
anknytning. Gränsen 
mellan innanför och 
utanför. 

Te
ck

na
de

 fi
gu

re
r Medel: Perifera ansikten. Ett 

är riktat mot läsaren utan att 
möta blicken.  
Uttryck: Ingen interaktion 
Medel: Arabiska bokstäver 
Uttryck: Möjlig igenkänning. 

Medel: Figurer i 
framskjuten position. 
 
Uttryck: Maktbalans  
 

Medel: Genombrutna, 
stilistiskt avbildade 
Uttryck: Låg grad av 
verklighetsförankring 

 

                           Ideationell funktion  

 Processtyp Deltagare Omständighet 

Fä
rg

bi
ld

 Medel: Materiell, intransitiv 
process.  
 
Uttryck: Personer på väg 
någonstans (färd) 

Medel: Personer  
 
Uttryck: Passiva deltagare  

Medel: I bussen 
 
Uttryck: 
innanför/utanför 

Te
ck

ni
ng

 Medel: Materiell, intransitiv 
aktionsprocess som saknar 
mål 
Uttryck: Talande personer 

Medel: Tecknade ansikten 
 
Uttryck: Aktiva deltagare 

Medel: Placering 
utanför bussen 
Uttryck: 
innanför/utanför 

 

 

 

 



 

 

 

 14 

                             Textuell funktion 

 Komposition Avgränsningar/ Samband 
Fä

rg
fo

to
 Medel: Central placering. 

Uttryck: Det viktiga. 
 

Medel: Ramen runt bussen.  
Uttryck: innanför/utanför 
 

Te
ck

ni
ng

  

Medel: Placering på vänster sida i vänster 
nederkant 
Uttryck: Utgångspunkt, något känt.  

Medel: Ansikten överlappar ramen 
Uttryck: Samband mellan personerna i 
bussen och de tecknade figurerna.  
Medel: Arabiska bokstäver innanför 
ramen 
Uttryck: samband med passagerarna i 
bussen. 

 

Sammanfattande analys: Bilden ger en låg grad av interaktion och skapar distans till 

läsaren. Den inramade bussen med sina passagerare är verklighetstrogen och görs 

därmed mer viktig jämfört med de tecknade ansiktena utanför. Det arabiska och 

musikaliska språket är integrerat men interagerar inte med någon i bilden. Betraktaren, 

andraspråkseleven, försätts i utanförskap, utan kontakt med någon i bilden. 

Överlappningarna tyder på en integrerande ansats, men de respektive grupperna och de 

olika föremålen har inte kontakt med varandra. 

 

6.2.2 Ordet är ditt (SISVA) 
Illustration: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration 

Fotografiet visar ansikte och skulderparti av en ung 

mörkögd och mörkhårig kvinna med ett utseende som 

kan härledas till mellanöstern. Bakgrunden på fotot är 

ljus/ vit. Hon vänder huvudet något åt höger och har ett 

leende på läpparna. Håret är utsläppt men ihopsamlat så 

att ansiktet tydligt framträder. Hon bär en grå tröja. Fotot är inramat av en klarröd målad 

ram.  

I bilden syns en tecknad mikrofon på stativ. Mikrofonen är riktad mot kvinnan 

som om hon ska tala/sjunga i den. I nedre högra hörnet är en stol tecknad. I övre vänstra 

hörnet av fotot och bilden finns sju tecknade stjärnor av olika storlekar. Från kvinnan 

och upp mot bildens övre högra hörn går två pratbubblor.  
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 Interpersonell funktion 

 Interaktion Attityd Modalitet 

Fä
rg

fo
to

 

Medel: Kvinna med leende 
stängd mun. Blick riktad åt 
höger.  
Uttryck: Ingen interaktion.  
Medel: Vanlig närbild 
Uttryck: Personligt tilltal 

Medel: Öga mot 
ögaperspektiv  
 
Uttryck: Maktbalans. 

Medel: Skarp bild 
 
Uttryck: 
Verklighetstrogen 

Te
ck

na
de

 
fig

ur
er

 

Medel: Pratbubblor, mikrofon, 
stjärnor, en stol.  
Uttryck: Interaktion genom 
igenkänning.  

Medel: Mikrofonens 
storlek och placering in 
mot mitten av bilden. 
Uttryck: Maktbalans, 
bjuder in till betraktande.  

Medel: Avbild  
 
Uttryck: 
Verklighetstrogen 

 

                           Ideationell funktion  

 Processtyp Deltagare Omständighet 

Fä
rg

bi
ld

 Medel: Mental, intransitiv 
process  
Uttryck: Tanke 

Medel: Kvinna 
Uttryck: Autonomi 

Medel: Spatial 
omständighet 
Uttryck: Bakom den 
tecknade mikrofonen  

Te
ck

ni
ng

 Medel: relationell, 
konceptuell 
Uttryck: Sakförhållanden 

Medel: Tecknade ting 
Uttryck: konkreta 
handlingar 

Medel: Sätt 
Uttryck: Skapar 
förutsättningar för talet 

 

                             Textuell funktion 

 Komposition Avgränsningar/ Samband 

Fä
rg

fo
to

 Medel: Central placering. 
Uttryck: Det viktiga. 
 

Medel: Ramen runt fotot.  
Uttryck: innanför/utanför 
 

Te
ck

ni
ng

  

Medel: Placering runt färgfotot. Stjärnor 
uppe till vänster, pratbubblor uppe till 
höger, en stol nere till höger, en mikrofon 
från vänster nedre hörn in i bilden.  
Uttryck: Samverkan mellan teckningar och 
färgfoto.  

Medel: Alla teckningar överlappar 
ramen till färgfotot.  
Uttryck: Samband mellan de tecknade 
figurerna och kvinnan som ska tala.  
 

 
Sammanfattande analys: Det skapas ingen interaktion mellan bild och läsare. Men 

närbilden skapar ett personligt tilltal och erbjuder läsaren att iaktta kvinnan. Mellan bild 

och betraktare råder maktbalans. Föremålen och personen på bilden är konkret 
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avbildade och skapar en möjlig identifikation till läsaren (i alla fall en kvinnlig elev). 

Andraspråkseleven erbjuds att betrakta en konkret handling. Kvinnan utför ingen aktiv 

handling.  

6.2.3. Ordet är ditt (SI) 
Illustration: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration 

Fotot visar en detaljbild av Niki de Saint Phalles 

Stravinskijfontän i Paris. I bildens centrum syns en stor 

röd mun, lite längre bort, en luftventil, ett ormhuvud 

samt ytterligare två delar av konstverken i fontänen. 

Konstverken är färgglada med fantasifulla former. Fotot 

är omgärdat av en klarblå målad ram. 

 De tecknade figurerna visar i bildens nedre vänstra hörn, ett garnnystan med en 

tråd som löper längs med fotografiets nedre långsida, från vänster till höger, en 

pratbubbla som kommer från luftventilen, ett utropstecken över den röda munnen samt 

ett moln i övre högra hörnet.  

 
 Interpersonell funktion 

 Interaktion Attityd Modalitet 

Fä
rg

fo
to

 Medel: Röd mun i närbild 
Uttryck: Kräver läsarens 
engagemang. Personligt tilltal 
påträngande 
                             

Medel: Kameravinkel rakt 
framifrån.  
Uttryck: Maktbalans 
 

Medel: Mättade färger 
och skärpa 
Uttryck: Hög grad av 
verklighetsförankring 

Te
ck

na
de

 fi
gu

re
r Medel: Utropstecken 

Uttryck: Fångar läsarens 
engagemang 
Medel: Pratbubblor ur ventiler 
Uttryck: Verbala uttryck 
 

Medel: Utropstecknet är 
visuellt framskjutet genom 
den centrala positionen 
Uttryck: Maktbalans, krav 
på läsarens 
uppmärksamhet 
 

Medel: Stilistiskt 
tecknade figurer 
Uttryck: låg grad av 
verklighetsförankring 
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                           Ideationell funktion  

 Processtyp Deltagare Omständighet 
Fä

rg
bi

ld
 Medel: Relationell, 

konceptuell process 
Uttryck: Sakförhållanden 

Medel: Skulptur 
Uttryck: Passiva deltagare 

Medel: Spatial 
omständighet  
Uttryck: Kräver 
betraktarens fokus för 
aktiviteten 

Te
ck

ni
ng

 Medel: Materiell, intransitiv 
process 
Uttryck: Tal 

Medel: Tecknat 
utropstecken, attribut till 
munnen. 
Uttryck: Visar att något 
sägs  

Medel: Placerat 
framför munnen 
Uttryck: En aktiv 
ståndpunkt 

 

                             Textuell funktion 

 Komposition Avgränsningar/ Samband 

Fä
rg

fo
to

 Medel: Munnen är centralt placerad. 
Uttryck: Det viktiga. 
  

Medel: Ramen runt fotot  
Uttryck: innanför/utanför 
 

Te
ck

ni
ng

  

Medel: Utropstecknet framför munnen, 
framskjutet 
Uttryck: Det viktiga 
Medel: pratbubblor i övre delen av bilden  
Uttryck: målet, idealet man vill nå 
Medel: Nystanet i nedre vänstra hörnet 
med tråden ut mot höger 
Uttryck: Den röda tråden som löper i ett 
muntligt anförande 

Medel: Nystanet, tråden och 
pratbubblorna överlappar ramen 
Uttryck: Samband mellan figurerna i 
bilden.  
 

 
Sammanfattande analys: Läsaren krävs på uppmärksamhet och står i maktbalans med 

bilden. Bilden visar en aktivitet med starkt uttryck. Fantasifullheten är närvarande 

genom mättade färger och lekfulla former. Den verbala produktionen visas viktig och 

den retoriska processen är närvarande. 

Jämförelse mellan bilderna. 

Andraspråkseleven erbjuds att betrakta något som är på gång att hända medan 

svenskeleven krävs på uppmärksamhet. Fantasi och form är närvarande i SI, bilden kan 

tolkas att generellt representera verbala processer. Bilden i SISVA representerar en 

konkret framträdandesituaition. Andraspråkseleven befinner sig utanför och betraktar 

som publik medan bilden i SI kräver uppmärksamheten och engagemang från 

betraktaren.  
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6.2.4. Berättelser omkring oss (SISVA) 
Illustration: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration 

Fotot visar en fårhage med långt gräs. Bilden delas av 

en horisontlinje som skiljer marken och växtligheten 

från en molntäckt himmel. Mellan ängen och himlen 

växer buskage/träd. Buskaget stäcker sig längs med hela 

horisontlinjen. I centrum av fotografiet framträder en 

trägrind i ett fårstaket. Grinden är omålad och stängd. Fotot är inramat av en 

oxblodsfärgad målad ram. 

 I förgrunden framför grinden står en tecknad påfågel, en främmande fågel i den 

annars svenska naturen. Stjärtfjädrarna är hopfällda och släpar ut utanför fotot, ut ur 

bildens vänstra hörn. I nedre högra hörnet finns fyra vindsnurror eller möjligtvis 

stiliserade blommor. I övre delen av bilden svävar två snirkliga moln.  

 
 Interpersonell funktion 

 Interaktion Attityd Modalitet 

Fä
rg

fo
to

 Medel: Stängd grind på 
medelavstånd i central 
position 
Uttryck: Ingen interaktion 
                             

Medel: Kameravinkel rakt 
framifrån 
Uttryck: Maktbalans 
 

Medel: Skärpa i bilden, 
perspektivdjup  
Uttryck: Hög grad av 
verklighetsanknytning 

Te
ck

na
de

 
fig

ur
er

 

Medel: Påfågel vänd åt höger 
Uttryck: Ingen interaktion 
  

Medel: Tecknade figurer 
tecknade i ett öga mot öga 
perspektiv 
Uttryck: Maktbalans 
 

Medel: Stilistiskt 
tecknade figurer 
Uttryck: Låg grad av 
verklighetsförankring 

 

                           Ideationell funktion  

 Processtyp Deltagare Omständighet 

Fä
rg

bi
ld

 Medel:Relationelll, 
konceptuell process 
Uttryck: Existerande faktum 

Medel: Grinden 
Uttryck: Statisk passiv 
deltagare 

Medel: Grinden är 
stängd 
Uttryck: placerar läsaren 
utanför 

Te
ck

ni
ng

 Medel: Relationell, 
konceptuell process 
Uttryck: Existerande 

Medel: Påfågel, blommor, 
moln 
Uttryck: passiva deltagare 

Medel: Påfågel framför 
grinden 
Uttryck: utanförskap 
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                             Textuell funktion 

 Komposition Avgränsningar/ Samband 
Fä

rg
fo

to
 Medel: Grinden centralt placerad 

Uttryck: Sätter fokus på det viktiga 
  

Medel: Ramen runt fotot 
Uttryck: Innanför/utanför 

Te
ck

ni
ng

  

Medel: Påfågel placerad framför grinden i 
riktning mot höger med stjärtfjädrarna 
hängande åt vänster 
Uttryck: Förankrad i erfarenheter med 
riktning mot det nya  
 

Medel: Tecknade figurer överlappar 
ramen 
Uttryck: Visst samband med fotot 

 
Sammanfattande analys: Bilden skapar en bild av att läsaren befinner sig utanför och 

tittar in och tillhör inte det kollektiva oss som rubriken syftar på. För att få tillgång till 

det som kan anas på avstånd måste hinder forceras. 

 

6.2.5. Berättelser omkring oss (SI) 
Illustration: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration 

Fotografiet visar en soffgrupp i grön sammet, bestående 

av en soffa med två ljusa kuddar och skymten av två 

flankerande fåtöljer. I centrum av bilden ett soffbord där 

en molnig himmel speglar sig i bordsytan. Soffgruppen 

står utomhus i solen på ett underlag av singel. Fotot är 

inramat av en klarröd målad ram. 

 I bildens nedre vänstra hörn finns två tecknade kaffekittlar, det ryker fantasifullt 

ur deras pipar. I bildens övre del är två pratbubblor tecknade, en utgår från höger, den 

andra från vänster. 
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 Interpersonell funktion 

 Interaktion Attityd Modalitet 

Fä
rg

fo
to

 

Medel: Soffgrupp i närbild 
Uttryck: Skapar närhet och 
kräver engagemang 
                             

Medel: 
Ovanifrån/framifrån-
perspektiv 
Uttryck: Ger läsaren 
betraktarmakt och 
inkluderar läsaren i bilden 

Medel: Skärpa, 
tydlighet, ljus och 
färgsättning 
Uttryck: Hög grad av 
verklighetsförankring 

Te
ck

na
de

 
fig

ur
er

 

Medel: Kaffekannor med 
rykande pipar 
Uttryck: skapar engagemang, 
inbjuder till deltagande 
 Medel: Pratbubblor 
Uttryck: Samtal pågår 

Medel: Kaffekannornas 
storlek tecknade framifrån. 
Uttryck: Maktbalans 

Medel: Stiliserade 
tecknade figurer 
Uttryck: Låg grad av 
verklighetsanknytning 

 

                           Ideationell funktion  

 Processtyp Deltagare Omständighet 

Fä
rg

bi
ld

 Medel:Relationell, 
konceptuell process 
Uttryck: Existerande 

Medel: Soffan  
Uttryck: passiv  

Medel: Soffan i fokus 
Uttryck: inbjuder till 
gemenskap 

Te
ck

ni
ng

 

Medel: Verbal, intransitiv 
process 
Uttryck: Samtal pågår  

Medel: Pratbubblor som 
utgår från soffhörnen 
Uttryck: ett aktivt samtal 
mellan två personer 
  

Medel: Pratbubblorna 
riktade mot varandra 
Uttryck: Gemenskap 
Medel: Ångande 
kaffekannor  
Uttryck: Gemenskap 

 

                             Textuell funktion 

 Komposition Avgränsningar/ Samband 

Fä
rg

fo
to

 Medel: Soffgruppen i fokus 
Uttryck: Det centrala/viktiga 
 

Medel: Ramen runt fotot, närbilden 
Uttryck: Stänger ute/ innesluter 

Te
ck

ni
ng

  

Medel: Kaffekannornas placering och 
storlek styr läsriktningen från vänster 
diagonalt upp mot höger. Pratbubblornas 
placering i bildens överkant. 
Uttryck: Från det kända/erfarenheterna mot 
nya perspektiv  

Medel: Kaffekannornas placering över 
ramen och ångan som riktas mot 
bildens mitt. Pratbubblorna sträcker 
sig utanför ramen 
Uttryck: Samband mellan föremålen i 
bild 

 
Sammanfattning: Läsaren bjuds in att delta i gemenskapen, samtalet och värmen. 

Läsaren har betraktarmakt. I bilden kan anas att ett aktivt samtal äger rum. Läsaren 

ingår i det kollektiva oss som rubriken syftar på. En slutenhet kring det kollektiva oss 
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inbjuder inte de utanför att delta. Det gemensamma samtalet vidgar perspektivet och 

räcker ut över de avgränsningar som finns.  

Jämförelse mellan bilderna 

Andraspråkseleven befinner sig utanför gemenskapen och berättelserna. Svenskeleven 

ges betraktarmakt och är innesluten i en trygg gemenskap.  

6.2.6. Skrivandets hantverk (SISVA) 
Illustration: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration 

Fotot är vinklat så att fyren hamnat på sned, från mitten 

av bilden upp mot höger hörn. Fyren är vitputsad, slät 

och har tre små fönster. Den står på ett stadigt murat 

fundament. I nedre delen av fotot syns topparna av ett 

par träd. Nästan hela bakgrunden till fyren består av 

himmel. Himlen är blå med några lätta moln, men i bildens vänstra hörn tornar molnen 

upp sig. Fotot är inramat av en senapsgul ram. 

 De tecknade figurerna består av ett sjömärke i bildens vänstra del. Fyra olika typer 

av pennor utgör ett övre kryss på sjömärket. Under krysset en pil som pekar ut mot 

vänster, under pilen något oidentifierbart, möjligtvis kan det vara två rullband. I bildens 

högra del finns tre pusselbitar och under dem en uppslagen laptop.  

 
 Interpersonell funktion 

 Interaktion Attityd Modalitet 

Fä
rg

fo
to

 

Medel: Vit fyr fotograferad i 
motljus 
Uttryck: Ingen interaktion, 
skapar distans 
 

Medel: 
Underifrånperspektiv 
Uttryck: Fyren tillskrivs 
makten 

Medel: Bildskärpa  
Uttryck: Hög grad av 
verklighetsförankring 

Te
ck

na
de

 
fig

ur
er

 

Medel: Sjömärke  
Uttryck: Ingen interaktion 
 Medel: Pusselbitar och laptop 
Uttryck: Ingen interaktion 

Medel: 
Framifrånperspektiv 
Uttryck: Maktbalans 

Medel: Stilistiskt 
tecknade  
Uttryck: låg grad av 
verklighetsförankring 
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                           Ideationell funktion  

 Processtyp Deltagare Omständighet 
Fä

rg
bi

ld
 Medel:Relationell, 

konceptuell process 
Uttryck: Existerande 

Medel: Fyren 
Uttryck: får genom 
perspektivet en aktiv roll 

Medel: Tornar upp sig 
mot himmeln 
Uttryck: Svåruppnåeliga 
mål 

Te
ck

ni
ng

 

Medel: Relationell, 
konceptuell process 
Uttryck: Sakförhållanden 

Medel: Sjömärket, 
pusselbitar, laptop 
Uttryck: Passiva deltagare 
  

Medel: Sjömärket, 
pusselbitar och laptop är 
placerade framför/ 
utanför ramen 
Uttryck: utanför 
 

 

                             Textuell funktion 

 Komposition Avgränsningar/ Samband 

Fä
rg

fo
to

 Medel: Fyren i grodperspektiv utgör 
centrum för bilden 
Uttryck: Markerar vad som är viktigt 

Medel: Ramen runt fotografiet 
Uttryck: Stänger ute/ innesluter 

Te
ck

ni
ng

  Medel: Sjömärkets storlek och framskjutna 
position styr läsriktningen från vänster till 
höger, mot pusselbitar och laptop. 
Uttryck: Tema- rema 

Medel: Föremålen överlappar ramen 
Uttryck: ett visst samband mellan 
föremålen. 

 
Sammanfattande tolkning: Fyren ges makten och läsaren hamnar i maktunderläge. 

Läsaren är hjälpbehövande och ges en passiv roll, men med hjälp av vägledning kan 

hantverket bemästras. 

6.2.7. Skrivandets hantverk (SI) 
Illustration: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration 

Fotot som är inramat av en gräsgrön ram, är taget 

uppifrån och visar en mörkhyad person i jeansskjorta 

som sitter vid ett bord och skriver på en laptop. Bredvid 

sig på bordet, till vänster i bild, har hen ett vitt papper 

med en penna, till höger i bild; en vit kaffekopp med 

kaffe med mjölk samt en mobiltelefon. De tecknade figurerna visar, i bildens vänstra 

del, åtta fröställningar av dillkronetyp, i bildens nedra vänstra del en öppnad 

reservoarpenna. I nedre högra hörnet står två kemikolvar, man ser att det ryker och 

bubblar i dem samt i bildens övre högra hörn ett moln med fallande droppar. 
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 Interpersonell funktion 

 Interaktion Attityd Modalitet 

Fä
rg

fo
to

 

Medel: Person som skriver på 
en dator. 
Uttryck: Ingen interaktion 
Medel: Avbildade hjälpmedel 
för skrivande 
Uttryck: Skapar igenkänning 
och därmed en möjlighet till 
identifikation 

Medel: 
Ovanifrånperspektiv  
Uttryck: Ger läsaren 
betraktarmakt 

Medel: skärpan i 
bilden, personens färg 
på skjortan 
Uttryck: hög grad av 
verklighetstrogenhet 

Te
ck

na
de

 fi
gu

re
r 

Medel: Symboler för olika 
ämnesspråk 
Uttryck: Möjlighet till 
igenkänning och därmed 
identifikation 
  
 

Medel: 
Framifrånperspektiv 
Uttryck: Maktbalans 

Medel: Stiliserade 
men tydligt 
identifierbara avbilder 
Uttryck: 
Verklighetstroget 

 

                           Ideationell funktion  

 Processtyp Deltagare Omständighet 

Fä
rg

bi
ld

 Medel:Materiell, 
aktionsprocess 
Uttryck: Skrivande 

Medel: Personen som 
skriver 
Uttryck: aktiv och 
autonom 

Medel: Befinner sig i 
centrum av bilden 
Uttryck: Innanför 

Te
ck

ni
ng

 Medel: Relationell, 
konceptuell process 
Uttryck: Existerande 

Medel: Symboler för 
ämnesspråk 
Uttryck: passiva deltagare 
  

Medel: Perifer placering 
i kanten av ramen 
Uttryck: innanför och 
utanför 

 

                             Textuell funktion 

 Komposition Avgränsningar/ Samband 

Fä
rg

fo
to

 Medel: Personen som skriver är i centrum 
Uttryck: Central/ viktig 

Medel: Ramen runt fotografiet 
Uttryck: Innanför utanför 

Te
ck

ni
ng

  Medel: Tecknade föremål placerade runt 
ramen av bilden 
Uttryck: perifer betydelse 

Medel: Föremålen överlappar ramen 
Uttryck: Skapar samband mellan 
figurerna och den skrivande personen. 
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Sammanfattande analys: Läsaren ges betraktarmakt. Möjlighet till identifikation med 

personen i bild och föremålen är hög. Bilden beskriver en kompetent person som 

läsaren kan identifiera sig med. Personen behärskar hantverket genom att visa sig aktiv. 

Konstaterandet i rubriken bekräftar den avbildade personens kompetens. Personen 

bemästrar hantverket och de olika vetenskapliga ämnesspråken. 

Jämförelse mellan bilderna 

Andraspråkseleven hamnar i underläge och är i stort behov av hjälp för att kunna 

producera skriftlig text. Svenskeleven har maktövertag och övervakar arbetet. Personen 

på bilden är kompetent, aktiv och kan dessutom hantera olika typer av ämnesspråk. 

6.2.8. Olika sidor av språket (SISVA) 
Illustration: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration 

Fotografiet som är inramat av en klarblå målad ram 

föreställer ett rosettfönsterliknande föremål eller 

möjligtvis en mandala. ”Fönstret” är blått och mönstret 

utgörs av gråa linjer som bildar det 

rosettfönsterliknande mönstret. In mot fotot, från 

bildens nederkant, står tre tecknade stiliserade 

fröställningar, eller alternativt fyrverkerier. Runt och överlappande fotoramen finns 

också tre ”bollar” som kan vara planeter och en stiliserad stjärna bestående av ett antal 

streck som utgår från en central punkt, även stjärnan kan vara ett fyrverkeri. 

 
 Interpersonell funktion 

 Interaktion Attityd Modalitet 

Fä
rg

fo
to

 

Medel: En extrem närbild av 
ett rosettfönster(?) 
Uttryck: Påträngande. Kräver 
engagemang av läsaren. 
  

Medel: Extrem närbild. 
Rakt framifrånperspektiv 
Uttryck: Påträngande men 
i maktbalans 

Medel: Bildskärpa 
Uttryck: 
Verklighetstrogen 

Te
ck

na
de

 fi
gu

re
r Medel: Planeter/bollar och 

fyrverkerier eller blommor 
Uttryck: skapar ingen 
interaktion med läsaren 
  
 

Medel: Tecknade rakt 
framifrån 
Uttryck: Maktbalans 

Medel: Stilistiskt och 
svårtolkade föremål 
Uttryck: Låg grad av 
verklighetsanknytning 
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                           Ideationell funktion  

 Processtyp Deltagare Omständighet 
Fä

rg
bi

ld
 Medel:Relationell, 

konceptuell process 
Uttryck: existerande 

Medel: Rosettfönster 
Uttryck: passiv deltagare 

Medel: extrem närbild 
som utesluter allt annat 
Uttryck: Begränsad 
tillgång till 
helheten/Utanförskap 

Te
ck

ni
ng

 

Medel: Relationell, 
konceptuell process 
Uttryck: Existerande 

Medel: Planeter/bollar, 
fyrverkerier eller 
blommor 
Uttryck: passivt 
existerande 
  

Medel: Placerade delvis 
framför och ovanför 
rosettfönstret 
Uttryck: Något perifert 
existerande 

 

                             Textuell funktion 

 Komposition Avgränsningar/ Samband 

Fä
rg

fo
to

 Medel: Detaljbilden av rosettfönstret fyller 
hela fotografiet 
Uttryck: Det centrala 

Medel: Ramen runt fotografiet 
Uttryck: Utestänger allt annat- 
begränsar synfältet 

Te
ck

ni
ng

  Medel: Figurernas placering i vänsterkant, 
nederkant och ovanför 
Uttryck: något som befinner sig i periferin 

Medel: Figurerna överlappar till viss 
del ramen 
Uttryck: Ett (svårtolkat) samband 
mellan foto och tecknade figurer  

 
Sammanfattande analys: Läsaren har inte tillgång till helheten och står utanför och 

betraktar något abstrakt som är svårt att tolka. Läsaren blir en passiv betraktare av en 

abstrakt verklighet som är svår att få grepp om. Läsaren visas på svårigheten att förstå 

delarnas relationer till varandra och helheten. 

6.2.9. Olika sidor av språket (SI) 
Illustration: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration 
 

Fotot visar en brun keramikfågel som sitter på ett 

vitmålat fönsterbräde. Fotots fokus ligger på fågeln, allt 

annat är ofokuserat. Halva fotot har en bakgrund som är 

grön, kanske ett lövverk, andra halvan ser ut som ett 

öppet fönster. Fotot är omgärdat av en limegrön ram. De 

tecknade figurerna består av ett träd som står längs med bildens vänstra sida. Vid trädets 

rot, bildens vänstra nedre hörn, är bokstäverna ”Å” och ”ä” skrivna. Uppe på fågelns 
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huvud är ett ”e” tecknat och i bildens nedre del finns ett ”Ö”. Från fågelns näbb kommer 

tre pratbubblor.  

 
 Interpersonell funktion 

 Interaktion Attityd Modalitet 

Fä
rg

fo
to

 

Medel: Keramikfågel vänd 
mot höger. 
Uttryck: Ingen interaktion. 
Erbjuder men inga krav 
  

Medel: Öga mot 
ögaperspektiv 
Uttryck: Maktbalans 
Medel:Långt 
medelavstånd 
Uttryck: socialt icke 
distanserat avstånd 

Medel: Skärpan på 
fågeln 
Uttryck: 
Verklighetstrogen 

Te
ck

na
de

 fi
gu

re
r 

Medel: Träd, vokaler, 
pratbubblor 
Uttryck: vokaler ger möjlighet 
till igenkänning och 
identifikation 
  
 

Medel: Tecknade 
framifrån 
Uttryck:Maktbalans 

Medel: Stilistiskt 
tecknat träd och 
pratbubblor 
Uttryck: Låg grad av 
verklighetsförankring 

 

                           Ideationell funktion  

 Processtyp Deltagare Omständighet 

Fä
rg

bi
ld

 Medel: Materiell, intransitiv 
process 
Uttryck: Kvitter 

Medel: Keramikfågeln 
Uttryck: Aktiv  

Medel: Placerad på ett 
fönsterbräde. Innanför 
ramen 
Uttryck: Innanför 

Te
ck

ni
ng

 

Trädet, vokalerna; 
Medel: Relationell, 
konceptuell process 
Uttryck: Existerande 
Pratbubblorna; 
Medel: Materiell, intransitiv 
process 
Uttryck: Kvitter 

Medel: Träd, vokaler,  
Uttryck: passiva/ 
existerande 
Medel: Pratbubblor 
Uttryck: Aktivitet 

Medel: Trädets 
placering  
Uttryck: Delvis innanför 
Medel: Placering av 
pratbubblor och e 
Uttryck: Innanför 
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                             Textuell funktion 

 Komposition Avgränsningar/ Samband 
Fä

rg
fo

to
 Medel: Keramikfågeln i centrum av bilden 

Uttryck: Visar det viktigaste i bilden 
Medel: Ramen runt fotot 
Uttryck: Avgränsar mot omvärlden 

Te
ck

ni
ng

  Medel: Trädets placering i vänsterkant 
tillsammans med vokalerna vid rötterna 
och i bildens nederkant. 
Uttryck: Det kända, igenkänningsbara 

Medel: Överlappning och inneslutning 
av ramen 
Uttryck: Samband mellan de tecknade 
och fotograferade figurerna i bild 

 
Sammanfattande analys: Identifikation är möjlig genom valet av exponerade vokaler. 

Bilden visar en imaginärt aktiv handling med utgångspunkt i det kända svenska språket. 

Jämförelse mellan bilderna  

Andraspråkseleven har genom abstraktionsgraden i bilden i SISVA hamnat i ett passivt 

betraktande, ett utanförskap. Eleven får en mycket begränsad tillgång till helheten. 

Svenskeleven utgår från det kända svenska och kan med hjälp av de olika bildelementen 

hitta en viss igenkänning i det svenska språket. 

 

7 Diskussion  
7.1 Inledning 

Syftet med undersökningen var att visa om och hur skillnader i elevsyn återspeglades i 

bildmaterialet i de två läroböckerna; Svenska impulser 1 och Svenska impulser 1- SVA. 

Värdegrunden för skolorna framhåller att alla elever ska behandlas lika, att 

diskriminering inte ska förekomma (Skolverket 2010) men styrdokumenten för ämnena 

svenska och svenska som andraspråk visar att eleverna inte likställs genom att 

andraspråkseleven bland annat ”bättre ska förstå” och ”få insikt om andras 

livserfarenheter”, medan svenskämnet ska stimulera lusten ”och därmed stödja deras 

[elevernas] personliga utveckling” och vara en källa till självinsikt (Skolverket 2011). 

Skrivningar som dessa gör att en hierarkisk under-överordning kan tolkas in där ena 

gruppen ska anpassa sig till andra och den andra gruppen utveckla den egna personen. 

Bilderna i böckerna speglar styrdokumentens skrivningar på så sätt att 

andraspråkseleven tillskrivs ett utanförskap och en identitet som hjälpbehövande, 
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medan SVE-eleven ser ut att vara självständig och kompetent att lösa uppgifter 

(”Skrivandets hantverk”).  

Med den sociosemiotiska analysen har frågan om hur och på vilket sätt 

skillnaderna mellan elevgrupperna visas kunnat utläsas. Genom att tolka analyserna 

med ett postkolonialt perspektiv har frågan om elevernas likställdhet kunnat besvaras. 

Elevgrupperna är inte likställda i läroboksbilderna, och heller inte i Skolverkets syften 

för ämnena. I bildjämförelserna förekommer ett vi- och dom-perspektiv, vilket med ett 

postkolonialt sätt att se innebär att andraspråkseleven ”andrafieras” och hamnar i ett 

maktunderläge (Darvishpour & Westin 2015:291).  

7.2  Metoddiskussion 

Utifrån den metod som valts för studien har bildernas underliggande budskap 

synliggjorts. Den semiotiska analysmetoden gav vägledning i den kritiska tolkningen av 

bilderna men svårigheter i genomförandet var att veta om tolkningar och analyser var 

långsökta och kanske för subjektivt tolkade. Att analysera bildernas olika processer 

kopplade till metafunktionerna har varit svårt. Bilder med statiska processer där det går 

att läsa in en betydelse kanske kan ha tolkats med alltför stor fantasi. Det måste 

poängteras att bilderna i studien visar på ett sätt att läsa bilderna. För att undvika 

eventuella subjektiva tolkningar hade en referensgrupp kunnat involveras för att göra 

parallella tolkningar. 

Materialet var lättillgängligt, både vad gäller läroböcker och styrdokument. Då 

undersökningsmaterialet var begränsat fungerade en kvalitativ metod där analyser och 

postkoloniala tolkningar bidrog till resultatet. Resultatet visar innehållet i just de här nio 

bilderna men stämmer överens med andra studiers resultat (Eilard 2004, Mattlar 2008, 

Graeske 2010 Economou 2015, Roxburgh 2018). Studiens resultat kan därför anses vara 

generaliserbara. 

7.3 Resultatdiskussion och slutsatser 

Analysresultaten visar med hjälp av den postkoloniala teorin att andraspråkseleven i 

många fall ställs i ett utanförskap medan svenskeleverna bjuds in till aktiviteter. 

Bilderna i SISVA kräver inte eleven på uppmärksamhet och bjuder heller inte in till 

aktivitet eller engagemang. Ett tydligt exempel på utanförskap finns i bilderna 
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”Berättelser omkring oss”, där andraspråkseleven tydligt ställts utanför den stängda 

grinden medan svenskeleven är inbjuden i värme och gemenskap.  

Ytterligare en postkolonial tolkning är hur invandraren/andraspråkseleven 

tillskrivs en identitet som hjälpbehövande (Said 2016). Ett exempel på det finns i 

”Skrivandets hantverk” där bilden i SISVA kan tolkas som att eleven går från förvirring 

(sjömärket) men med vägledning (fyren) hittar pusselbitarna för att få ner texten på 

datorn. Bilden i SI visar en aktivt skrivande person som är kompetent och kan hantera 

olika ämnesspråk. Kameravinklar och perspektiv ger elevgrupperna olika betraktarmakt 

och tillgång till aktiviteterna i bilderna: 

”Språken omkring dig” (SISVA) visar ett samhälle med parallella världar där inga 

personer eller föremål interagerar med varandra.  

”Ordet är ditt” (SISVA) representerar en konkret aktivitet där betraktaren erbjuds 

att vara publik.  

”Ordet är ditt” (SI) visar en fantasifull process som kräver betraktarens 

uppmärksamhet.  

”Berättelser omkring oss” (SISVA) är ett tydligt exempel på utanförskap där 

grinden stänger ute betraktaren.  

”Berättelser omkring oss” (SI) bjuder in till ömsesidiga samtal, värme och 

gemenskap.  

”Skrivandets hantverk” (SISVA) visar exempel på ojämn maktbalans där fyren 

tornar upp sig i ett grodperspektiv. Betraktaren blir hjälpbehövande i 

skrivprocessen.  

”Skrivandets hantverk”(SI) visar en aktiv och kompetent person som bemästrar 

skrivandet. 

”Olika sidor av språket”(SISVA) är stänger genom sin höga abstraktionsgrad ute 

betraktaren från bilden, det ges ingen möjlighet till interaktion eller 

identifikation. Andraspråkseleven blir genom det begränsade synfältet 

utestängd från helheten. 

”Olika sidor av språket”(SI) ger svenskeleven möjlighet till identifikation genom 

vokalerna som är placerade i och runt bilden. 

Bilder kan säga mer än tusen ord. Vid en första anblick ses bilderna i studien bara som 

introduktioner till nya ämnesblock, men understrykningarna visar hur underliggande 

betydelser kan förmedlas genom bilder. Bilderna berättar inte bara om innehållet i det 
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kommande kapitlet, utan de berättar också om vem som hör till och vem som inte gör 

det. Genom den semiotiska bildanalysens verktyg och genom att tolka resultaten med ett 

postkolonialt perspektiv tydliggörs (de dolda) budskapen och ger tillgång till det som 

först inte uppfattas, att andraspråkseleven inte riktigt tillhör samma värld som eleven 

som läser svenska.  

Tidigare undersökningar verifierar uppfattningen som den här undersökningen 

kommit fram till, att Skolverket och läroböcker fortsätter att reproducera hierarkiska 

mönster. Economous studie I svenska två vågar jag prata mer och så (2015) har varit 

till stor hjälp för att få upp ögonen för hur elevgrupperna särskiljs i styrdokumenten och 

för att förstå varför böckernas bilder skiljer sig åt. De här skillnaderna kan anses vara 

anmärkningsvärda ställda mot skolans värdegrund där alla elever ska behandlas 

likvärdigt. Visserligen ska SVA-ämnets fokus vara att arbeta mer språkutvecklande än 

SVE, men det borde inte ställas mot att samtidigt arbeta med personlig utveckling.  

Den här studien visar att en övergripande oberoende granskning och 

kvalitetskontroll av läromedel skulle behövas där fokus skulle vara att ge eleverna en 

mer rättvisande bild av sig själva och världen, i linje med Stridsmans (2014) 

förhoppning om att läromedelsföretagen i högre utsträckning bör se över hur skolans 

styrdokument realiseras i läromedlen. Om eleverna uppfattar bilderna på samma sätt 

som gjorts i den här studien kan man undra vad det i så fall gör med identitetsskapandet 

och synen på sig själva och varandra? Slutsatsen blir att hierarkiska mönster, som vi inte 

alltid ser och inte är medvetna om hur det reproduceras, återskapas genom 

läroboksbilderna. Andraspråkseleven tillskrivs i bilderna en identitet av utanförskap och 

i flera fall som passivt betraktande verkligheten.  

7.4 Vidare forskning 

Eventuell fortsatt forskning skulle vara att låta elevgrupper för respektive ämne tolka 

bilderna. Skulle de uppfatta bilderna på samma sätt som gjorts i den här studien? 

Eftersom den här studien enbart jämfört två läroböcker skulle ytterligare en fortsatt 

forskning kunna vara en bredare studie som omfattar fler exempel på läroböcker och 

därigenom kartlägga vilken bild av det svenska samhället som speglas och vilka roller 

som tilldelas elever i läroböckerna. En närmare granskning av Skolverkets skrivningar 

och vilka normer och värderingar som dessa står för kan också vara ett fält för fortsatt 

forskning.  
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