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Sammandrag 
 

I västvärlden överhopas vi av bilder. En del menar att vi lär oss att läsa bilder på samma 

sätt som vi lär oss läsa en bok. Hur är det med studeranden som aldrig gått i skolan? Möter 

de några bilder och lär de sig att tolka dem? Är sfi-lärare medvetna om vilka bilder man 

bör använda i skolan och använder sig alfabetiseringslärar av ”enklare” bilder i sin 

undervisning jämfört med andra lärare? 

Studien har haft en kvalitativ utgångspunkt med intervjuer av både lärare och elever. 

Det har visat sig att lärare i alfabetiseringsklasser i större utsträckning använder sig av 

”enkla” bilder än vad lärare i andra klasser gör. Trots att eleverna möter bilder varje dag, 

framgår det att 50% av lärarna inte har någon utbildning för hur man ska använda bilder i 

skolan.  

 

Nyckelord: Bilder, tolkning, sfi 
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1 Inledning  

 

1.1 Vikten av att läsa bilders betydelser 
 

Överallt i länder i västvärlden som exempelvis Sverige omges människan av diverse bilder. 

Vi möter bilder i form av symboler, reklam, undervisning – och informationssyfte etcetera. 

En del invandrare som kommer till Sverige har aldrig gått i skolan och har heller inte 

utsatts för så mycket bilder som vi gör här. De är också uppväxta i ett samhälle som 

innebär en annan kultur, vilket gör att de inte har samma utgångsläge i sina tankar (Qarin 

Franker 2007:2).  

 I kursen svenska för invandrare (sfi) är det vanligt att lärare inom framförallt 

alfabetiseringsundervisningen använder sig av bilder på grund av att det inte finns ett 

gemensamt språk. Där arbetar lärarna med elever som har kort eller ingen skolbakgrund. 

Elever som studerar på A-nivå behöver grundläggande verktyg för att lära sig att läsa och 

skriva på både sitt modersmål och andraspråk (Franker, 2007:2f).  

Trots att vi i många länder möter bilder dagligen och att lärarna använder bilder som ett 

verktyg för att lära finns det inget större utrymme för hur man ska arbeta med bilder i 

kursplanen för svenska för invandrare. Det som nämns utifrån bildanvändning är bland 

annat följande:  

”Det vidgade textbegreppet är av stor vikt inom sfi. Att tillägna sig och bearbeta texter 

behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, bild- och filmstudium” 

(Skolverket a, 2009).  

På grund av bildflödet och olika tankesätt är det viktigt för dagens elever att diskutera 

och förstå de bilder som vi möter i samhället.  

I boken ”Möten med bilder” skriver författarna bland annat att bilder inte är självklara 

att avläsa utan att en bild formas i olika kontexter och därmed förändras beroende på 

vilken miljö den finns i. Bildens uttryck beror även på vem det är som betraktar bilden 

(Eriksson & Göthlund, 2004:10).  
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Andra forskare talar om en risk för infantilisering. De menar att det finns en risk att 

lärare förenklar undervisningen för de elever som inte haft möjlighet att gå i skolan som 

barn. Det kan exempelvis skildras genom att läraren använder samma bilder som till barn, 

och bortser från elevernas livserfarenhet.  

Vad säger eleverna? Finns det en slutgiltig sanning eller är det individuellt hur eleverna 

uppfattar bilderna som visas i skolan? 

 

1.2 Syfte och hypotes 
 

I uppsatsen avser jag att belysa huruvida sfi-lärare använder sig av olika bilder beroende på 

vilken skolbakgrund eleverna har.  

Följande frågeställningar ligger till grund för att besvara uppsatsens syfte: 

 

1) Vad utgör lärarens bildval? 

2) Finns det bilder som väljs bort i undervisningen? Varför/varför inte? 

3) Vad anser läraren att bilder kan bidra med utifrån ett undervisningssyfte? 

4) Finns det en risk att vi infantiliserar de elever som är analfabeter? 

 

Hypotes: Enklare bilder används i större utsträckning bland sfi-elever med kort eller ingen 

skolbakgrund. Med enklare bilder syftar jag på bilder som inte består av detaljer, bak- och 

förgrund, utan endast fokuserar på det tänkta samtalsobjektet (Egen definition). Att jag valt 

att använda mig av en egen definition beror på att jag inte funnit någon definition som 

överensstämmer med det jag velat undersöka. Nedan följer två exempel på enkla bilder. 

 

Figur 1 Två enkla stiliserade bilder.   
Hittade i Aronsson (Franker 2007:36).  
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Bilden till vänster ska vara en hund, men kan likaväl tolkas till djur, valp, svans eller tax 

med mera. Den andra bilden (till höger) ska förställa en krita, men har enligt studenterna i 

Aronssons undersökning varit en batong, ett provrör, en krita, en träpinne eller en flöjt 

(Franker 2007:37). 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 beskrivs tidigare publicerad forskning som berör uppsatsens utgångspunkter.  

Kapitel 3, berör de metoder som jag valt att använda, samt vilket material jag utgått från. I 

kapitel 4 redogörs resultatet för undersökningen samt i kapitel 5 förs en diskussion kring 

resultatet. Slutligen i kapitel 6 framförs det en kort sammanfattning med avslutande 

kommentarer. 

2. Forskningsöversikt 
Som jag nämner under metodkapitlet har jag valt att huvudsakligen utgå från en studie av 

Franker(2007). Studien visar hur alfabetiseringslärare inom sfi använder bilder i 

undervisningen och utifrån vilka grunder. I studien har hon valt att intervjua sfi-lärare från 

främst Sverige, men även några från Norge och Danmark (Franker 2007:42).  

 

2.1 Frankers studie 

Syftet med Frankers studie var att ta reda på vilket bildmaterial som användes i 

alfabetiseringsundervisningen. Utöver det analyserades även lärares val av bilder samt 

skildrade vilka föreställningar som ligger till grund för lärarnas val av bilder. Cirka femtio 

alfabetiseringslärare besvarade enkäten (Franker 2007:4). Exempelvis ställdes följande 

frågor: Vilken typ av bilder använder du under en typisk vecka? Vilken typ av bilder tror 

du är lättast för deltagarna att uppfatta och förstå med avseende på bildens yttre form 

(foto/tecknad, färg/svart/vit)? (Franker 2007:133). 

De allra flesta lärare anser att fotografiska bilder är de bilder som är lättast för eleverna 

att förstå. Några lärare hävdar dock att tecknade bilder är lättare. Andra anser att den yttre 

formen är ointressant och att det istället är innehållet i bilden som styr (Franker 2007:80f). 



7 

Anledningarna till att den typen av bilder anses vara lättast är för att foton knyter an till 

verkligheten och att de tillsammans med färg ger ledtrådar på hur man ska tolka bilden. 

Det kan också vara på det sättet att om en person inte har erfarenhet av att titta på bilder, 

bör det vara lättare med fotograferade bilder (Franker 2007:81f). Bland de lärare som anser 

att tecknade bilder är att föredra finns argument som att det inte finns några förvirrande 

detaljer samt att många människor är vana vid teckningar. Många nämnde också att det är 

tydligare avgränsningar mellan bild och bakgrund (Franker 2007:82). 

På frågan om varför vissa bilder är svåra, framgår det att foton oftast har för många 

detaljer, vilket kan förvirra eleverna. När det gällde de tecknade bilderna berodde det på att 

dessa omges av symboler etcetera som är svåra att förstå om personen inte sett dem innan. 

Bilderna är inte heller tillräckligt naturtrogna och det handlar mer om bildens egenskaper 

än elevens förmåga att tolka som avgör svårigheten (Franker 2007:84f). Andra bilder som 

är svåra att tolka är bilder som är stiliserade linjeteckningar, där bara konturerna av 

föremålet samt människor syns. Det finns samtidigt de lärare som påpekar att det inte har 

någon betydelse om bilden är tecknad eller fotograferad, utan det viktigaste är att den 

förmedlar något som eleven är bekant med (Franker 2007:885f). Några lärare menar dock 

att alla bilder är lätta då eleverna är vana vid att titta på tv och har generellt sett många 

bilder som de måste tolka Franker 2007:87).  

När det gäller bildernas innehåll, anser lärarna att det är bättre med bilder som 

innehåller enstaka föremål, enkla handlingar och tillstånd. Det ska också vara situationer 

och miljöer som eleverna är välbekanta med. Bilderna ska även utgå ifrån elevernas egen 

kultur och hemland samt så få detaljer som möjligt (Franker 2007:88f).  

Bilder som anses svåra innehåller motiv som är okända för eleven samt speglar en 

ovana av den skandinaviska kulturen. Några lärare anser också att humorteckningar samt 

abstrakta konstbilder är svåra att förstå (Franker 2007:91f). 

I Frankers diskussion framgår det att lärare till viss del uppfattar eleverna som om de 

vore barn, eftersom de hela tiden vill undvika onödiga detaljer. Begreppet enkel 

återkommer flertalet gånger bland de lärare som svarat på enkäten. Franker påpekar 

samtidigt att det finns risk för en andrafiering. Begreppet innebär att lärarna särskiljer våra 

kulturer från varandra, vilket kan resultera i ett ”vi” och ”dom” tänkande. I vissa fall kan 

särskiljandet ses som stereotypiska bilder av eleverna och dess kulturer. Ett exempel på det 
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är att lärarna anser att eleverna inte har någon omvärldsuppfattning och kan därför inte 

tyda en bild från en annan kultur (Franker 2007:102ff). 

Det finns även lärare som mer eller mindre styr valet av bilder i undervisningen vilket 

visar på att de inte heller litar på elevernas kompetens. Lärarna kopplar ofta samman orden 

outbildad med kort skolbakgrund, vilket är en aspekt som måste diskuteras enligt Franker 

(Franker 2007:106)  

 

2.2 Orsak, verkan och verklighet 

Som jag nämnde i inledningen är ordet bild inte ett särskilt förekommande ord i kursplanen 

för svenska för invandrare. Franker framhåller att somliga formuleringar (se nedan) i 

kursplanerna kan tolkas på annat sätt och att läraren måste förankra undervisningen i 

elevens vardagsliv (Franker 2007:25). Hon använder sig bland annat av nedanstående citat: 

 

”omvärlden är en outtömlig resurs och varierande aspekter av samhällsliv, arbetsliv 

och kultur i Sverige integreras i utbildningen” (Skolverket b, 2009) 

  

Bilder av diverse slag är något vi möter regelbundet enligt Franker och därför måste vi 

knyta an till dessa i undervisningen. Eleverna måste även lära att förhålla sig och därmed 

tolka de bilder som finns i massmedia, böcker etcetera (Franker 2007:25).  

 Kursplaner för sfi har den huvudsakliga uppgiften att förenkla mötet med eleverna med 

tanke på att de har olika förutsättningar och behov. Detta innebär emellertid inte att 

läroplanen innefattar mer detaljerad information om på vilket sätt en lärare ska arbeta 

(Skolverket a, 2009).  

Under 1960-talet presenterades en studie som visar att människor handlar utifrån en 

tanke, som inte alltid framförs verbalt, och som kan innebära vissa motsägelser. Detta 

betyder att människan utgår ifrån antaganden som baseras utifrån tidigare erfarenheter, så 

kallade bakgrundskunskap eller förförståelse enligt Miller, Galanter och Pribram (Franker 

2007: 67). Detta påminner om schemateorin som utgår från mentala uppbyggnader, vilka 

hjälper oss att ”tolka i nya situationer”. Detta kan exempelvis innebära att lärares praktiska 

egenskaper och individuella kunskaper kan ses både som en begränsning och som en resurs 
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för bildtolkning skriver Rumelhart (Franker 2007:67f). Breen anser att för att kunna 

studera undervisningssituationer krävs det att vi tar hänsyn till förståelsen som elever och 

lärare arbetar utifrån samt erhåller i klassrummet (Franker 2007:72ff).     

En annan teori som utgår ifrån lärarrollen, kallas för praxisteori och innebär att det finns 

framförallt tre aspekter som tillsammans resulterar i lärarens undervisningssätt. Den 

grundläggande delen handlar om lärarens egna erfarenheter och ageranden. Det är många 

olika faktorer som påverkar oss. Visserligen finns det ett litet friutrymme, men det styrs av 

agerande som utgår ifrån att vi gör det som vi tror är bäst. Nästa nivå berör erfarenheter 

och överförda kunskaper som läraren mött genom iakttagande eller genom att beakta 

information. Nivån högst upp innebär istället individens politiska och etiska attityder och 

värderingar enligt Lauvås och Handal (Franker 2007:68f).  

Teorin har som utgångspunkt att merparten av alla människor är omedvetna om den 

praktiska yrkesteorin. Det är sällan som vi funderar över varifrån vi fått våra tankar, 

samtidigt som vi alltså agerar utifrån det som vi tror bidrar till något positivt skriver 

Lauvås och Handal (Franker 2007:68f).  

Det handlar vidare om så kallad ”tyst kunskap” som lärare tillvaratagit genom sitt 

arbete. De nämner även begreppet ”personliga praktiska kunskaper”. Begreppet handlar 

om tidigare kunskaper och om hur det i detta fall knyts samman med känslor som talar om 

vilket agerande som anses som ett mer eller mindre rätt beteende som Lauvås och Handal 

2001:203 och Calderhead (Franker 2007:69) skriver.  

När det dock gäller bilders läsbarhet, finns det möjlighet att avläsa informationsbilder 

genom något som kallas för BLIX (Bildläsbarhet). För att kunna avgöra läsbarheten 

besvarar man följande frågor samt väljer antingen 1a eller 1b: 

 

”1. a. Vid färgbild: Bilden är utförd i en naturtrogen färg.  

1. Vid svart-vit bild: Kontrasten och gråskalan i bilden är tydlig. 

2. Bilden har en annan form än en kvadrat eller rektangel, eller den 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 måntydig. 
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5. Bilden har ett dominerande intressecentrum i eller nära optiska centrum (mitt i 

bilden) och få detaljer som kan upplevas som störande.”  (Pettersson 2008:99)  

 

Efter att svarat på frågorna kan man avgöra om bilden är mycket läsbar eller inte läsbar 

alls. Ju fler ja-svar en person har fått, desto bättre är bilden ur ett avläsningssyfte. Om du 

har fått värdet 5 anses bilden vara mycket läsbar. Har du fått 4 är det en lättläst bild, är det 

istället värde 3 är det varken en lättläst eller svårläst bild. Är det en 2 är det en svårläst bild 

och en 1 ger en mycket svårläst bild. Hamnar bilden på en 0 är bilden i princip obegriplig 

(Pettersson 2008:99).  

 

Utöver BLIX som visar en bilds läsbarhet, finns det många olika syften till att använda 

bilder i undervisningen, till exempel:  

”att skapa och upprätthålla uppmärksamhet, underlätta inlärning, visa förklara, 

åskådliggöra, illustrera, informera, sammanfatta, förtydliga, förmedla, belysa och 

presentera.” (Pettersson i Franker 2007:23 och Pettersson, 2008:41)   

 

Cerú anser att bildanvändningen i språkundervisningen används som ett komplement 

när det muntliga språket inte räcker till. Det fungerar mer eller mindre som ett hjälpmedel 

vid kommunikation (Franker 2007:31). 

Syftet med bilder kan delas upp på olika sätt. Enligt Franker delas syftet upp i två 

huvudkategorier, nämligen informativa och expressiva bilder (Franker 2007:23f).  

Informativa bilder är relativt entydiga och informerar om något. Den här typen av bilder 

är vanligt förekommande i diverse läromedel samt annat material som är ämnat för 

språkundervisning. Den bakomliggande tanken med den här typen av bilder är att föra 

eleven mot det som anses vara den ”rätta” tolkningen (Franker 2007:23f).  Cerú påpekar 

också att en informativ bild kan vara svår att förstå om man inte sen tidigare har en vana 

att betrakta bilder. I vissa länder förekommer inte bilder av den art som vi i västvärlden är 

vana vid. Anledningen till att de inte mött liknande bilder kan bero på till exempel 

religiösa, ekonomiska och kulturella skillnader (Franker 2007:31).  
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Vi får dock inte glömma att det finns bilder som inte har ett entydigt/självklart syfte, 

utan indelningen i informativa och expressiva bilder förtydligar skillnaden mellan olika 

bilder (Franker 2007:23f).  

Rör det sig istället om bilder som är expressiva är det motsatt funktion, vilket innebär en 

mångtydig bild som skapar möjlighet till associationer och upplevelser. Dessa syns inte 

lika ofta i befintliga läromedel. Istället förekommer den här typen av bilder i dokumentärt 

material, eller exempelvis i mer konstnärliga utryck. Den stora skillnaden mot informativa 

bilder är att den utgår ifrån betraktarens bakgrund och erfarenheter. Detta resulterar i att 

det är mottagaren som styr tolkningen enligt Cerú (Franker 2007:23f).  

Det har visat sig att både elever och lärare hellre vill ha bilder i färg. Däremot föredrog 

eleverna teckningar i färg, medan lärarna prefererade färgfoton skriver Lindell (Franker 

2007:28) och Pettersson (2008:104). På grund av detta understryker vissa studier att vi bör 

använda oss av färgbilder i skolan för att möta lärarnas och elevernas önskan. Däremot bör 

det vara realistiska färgskalor som används (Pettersson 2008:59).  

Flera studier visar även olika brister som kan uppstå när man arbetar med bilder som 

ska användas i undervisningssyfte. Det ena är att det ofta saknas handledning och 

hjälpmedel för att lära eleverna avläsa bilder. Det är också många lärare som anser att 

bilderna i läromedlen är irrelevanta i förhållande till texterna. En annan viktig faktor är att 

bildens status både bland elever samt lärare oftast är låg (Franker 2007:29).  

Pettersson har forskat om bilder i läromedel. Han skriver bland annat det inte längre 

finns någon läromedelsgranskning, utan att den nu sker i stort sett av fackpress och 

somliga lektörer. Det som är värt att poängtera är att det då endast är fokus på texten och 

inte bilderna (Pettersson, 2008:27).   

Som jag nämnt innan så har det under en period förts diskussioner hur pedagogiken ska 

anpassas till de elever som har en annan kulturell och/eller social bakgrund. Dighe lyfter 

fram att teorierna kring lärande som vi nu använder i västvärlden inte är anpassad efter 

detta. Kulturen anses vara en central faktor för att forma och befästa inlärningsprocessen 

(Dighe, 2004:10).  

 

”The way people communicate, express, think, learn and relate to others is a product of 

a value system of their home, community and culture”. (Dighe, 2004:10) 
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Människor från andra kulturer kan tänkas ha andra sätt att lära sig och tänka på. Här talas 

det om begreppet ” kulturella inlärningsstilar”. Trots det menar Dighe att studier kring hur 

man lär sig, inte varit något som har diskuterats särskilt ofta (Dighe 2004:10). 

I framtiden menar Street att det behövs studier utifrån ett etnografiskt perspektiv, vilket 

kan komma att ända de traditionella inlärningsmetoderna som används idag enligt de 

fallstudier som gjorts (Dighe 2004:10).  

Återigen visar studier på att våra läromedel i väst som används till elever från andra 

kulturer har en förmåga att moralisera. Det kan vidare uppfattas som att inläraren utifrån 

läromedlets innehåll betraktas som okunnig, oorganiserade och som en varelse som inte 

kan tänka själv menar Kumar (Dighe 2004:13).  

Ytterligare en studie visar hur vi har en förmåga att undervisa genom att påtvinga våra 

elever vårt sätt att tänka. Istället bör vi ta reda på hur eleverna tidigare arbetat och utgå från 

deras tankesätt när vi bygger upp inlärningsmetoder (Rampal 1997:4). I sin studie visar 

Rampal en studie om kunskapen som analfabeter besitter när det gäller komplicerade 

uträkningar (Rampal, 1997). Det finns flertalet exempel som visar på hur en fråga kan 

besvaras på rätt, men olika sätt beroende på hur man är van att tänka (Se exempelvis 

kapitel 8 övning Broken eggs Rampal, 1997).  

Andra forskare påpekar att läroplaner för litterata i andra länder inte har studerats, vilket 

resulterat i att läromedel i väst inte heller är anpassat efter elevernas förmåga (Dighe 

2004:12). 

Även UNESCO understryker att läroplanerna ofta är konstruerade av de som inte 

arbetar i skolan, samt att de inte är tillräckligt flexibla. En kursplan måste anpassas efter 

individens bakgrund från alla diverse aspekter (UNESCO, kap.9) 

 

2.4 Viktiga aspekter utifrån en lärares bildval  

 
En person som arbetar med bilder anses ha en stor förmåga att avläsa bilder, men enligt 

Eriksson och Göthlund (2004) krävs det rätt verktyg för att kunna avläsa en bild. För att en 

person ska kunna berätta om och tydliggöra bilden samt förstå den, krävs ett språk. Därför 
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kan vi inte jämställa bildspråket med tal/skrivspråket, utan det handlar om två olika 

symbolspråk. Detta innebär dock inte att en person väljer antingen det ena eller det andra, 

utan att de kompletterar varandra. Det kan istället innebära att en person väljer det 

symbolspråk som passar bäst för stunden (Eriksson & Göthlund, 2004:17). Även 

Fuglesang (1982) menar att det finns en allmän föreställning om att bilder har en universell 

bildavläsning. Det vill säga att det inte krävs någon förkunskap för att avläsa en bild. Detta 

stämmer emellertid inte, utan han uttrycker istället att vi i somliga kulturer ständigt möter 

bilder och då lär oss att även tolka dem. Det betyder att en människa som inte är uppväxt i 

en sådan kultur har betydligt svårare att avläsa en bild och dess syfte (Fuglesang 

1982:145,166). 

Enligt Bourdieu (2007) utgår bildtolkningen/seende alltid ifrån betraktarens egna 

erfarenheter, vilket resulterar i att det är svårt att ha en uppfattning om bilder som ögat inte 

är van vid. Bourdieu belyser också att människans outtalade bildkoder kan tänkas påverka 

mer än uttalade bildkoder (Franker, 2007:17) Även Cerú (Franker 2007:32) och Fuglesang 

(1982: 159ff) påpekar vikten av att utgå ifrån koder som är så att säga kända, för att 

underlätta för eleven att tolka bilder . Detta skulle exempelvis kunna ske genom att 

fotografera det som eleverna får uppleva och göra. Cerú anser att läraren i första hand ska 

utgå ifrån bilder som kan kopplas till elevernas egen kultur och livserfarenheter (Franker 

2007:32).  

Även i Jacobsens studie (1983) som är gjord betydligt tidigare beskrivs vitsen med att 

använda välkända motiv. Det ska leda till att det ökar intresset hos eleverna. Jacobsen ger 

även förslag på att läraren kan arbeta med bilder genom att använda sig av elevernas egna 

fotografier, vykort från deras hemland eller turistbroschyrer om deras länder (Jacobsen, 

1983:50). 

För att inte minska läsbarheten påpekar Pettersson att det utöver att utgå från ett motiv 

som eleverna är välbekanta med, undvika bilder som varken kan uppfattas som för banala 

eller abstrakta. Vid användandet av informativa bilder bör de emellertid inte vara alltför 

detaljerade eller artistiska, då det ökar mångtydigheten. (Pettersson 2008:53ff, 64ff).  

I Sverige har det i början av 80-talet dock producerats material där man förespråkar så 

”kulturfria” bilder som möjligt. Detta då en klass oftast består av elever från flera kulturer, 

vilket också ska skildras i dagens bilder i skolan (Franker 2007:38). Det finns emellertid 
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fler författare än Bourdieu som har framfört kritik mot att bilder i 

alfabetiseringsundervisningen är bilder som eleverna inte kan identifiera sig med. Det 

verkar även finnas en förmåga hos författare och lärare att se på eleven som de inte har 

någon livserfarenhet, utan är helt ovetandes om omvärlden. Enligt Aronsson påminner 

bilderna om pekbokskoden, vilket kan förefalla infantiliserande. Med andra ord betyder det 

att man jämställer vuxna med barn, då de inte kan läsa (Franker 2007:33ff). Detta leder i 

sin tur till en osäkerhet i hur bilden ska tolkas då deras livserfarenhet ger dem flera 

möjligheter skriver Aronsson (Franker 2007:36f). Unesco har skrivit i en rapport om 

undervisning med illitterata att det är viktigt att skilja på hur man undervisar vuxna och 

barn (UNESCO).  

Även Jacobsen anser att alfabetiseringsundervisningen i somliga fall tenderar att bidra 

till en infantilisering. Jacobsen uttrycker sig som en del andra forskare att vi inte får 

glömma bort elevernas tidigare erfarenheter, utan istället utgå från dem i undervisningen 

(Jacobsen 1983:44,52). Dessa bilder som omtalas finns troligtvis också då eleverna ska 

fokusera på att lära sig läsa utöver att lära sig ett språk som är nytt för dem (Aronsson i 

Franker 2007:36f).  

Aronsson lyfter fram flera problemområden och det framkommer att det bland annat 

finns en risk att bildernas innebörd bestäms och det uppstår ett mekaniskt tolkningsmönster 

(Franker 2007:37). De bilder som finns i ett samhälle är producerat från ett visst socialt 

sammanhang och en tidsperiod. Detta innebär också att en människa som är uppväxt i en 

annan kultur kan se vad som finns på en bild, men kan ha svårt att tolka bilden enligt 

Sahlström (Franker, 2007:17) och Pettersson (2008:50). 

För att kunna tolka en bild är det också viktigt som Hudson skriver att eleven fått lära 

sig att tolka bilder och har hon då inte haft möjlighet att gå i skolan och fått lära sig detta, 

blir det desto svårare att tolka bilden på det sättet som den är tänkt att tolkas (Franker, 

2007:19f). Även Unesco påpekar att elever som inte mött bilder i sitt liv tidigare inte lärt 

sig hur man tolkar bilder (UNESCO, 2006:222). 

Då det är vanligt att analfabeter använder sig av bilder för att lättare förstå nya ord, är 

det viktigt att lärare som arbetar på det här sättet har en bildspråklig medvetenhet och 

kunskap. Som Franker visat utgör vissa bilder en risk för missförstånd. Där av vore det en 

fördel om de undervisande lärarna har fått möjlighet att skaffa sig en viss bildkunskap. 
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Detta för att på så sätt öka lärares vetskap om bilders betydelser ur ett didaktiskt perspektiv 

(Franker 2007:9, 30).  

I ett tal/skriftspråk är varje ord ner till det minsta morfemet betydelsebärande i en 

mening. Jämför vi det med en bild är varje enskilt moment i bilden såsom linjer och färger 

lika betydelsebärande (Eriksson & Göthlund, 2004:22 och Pettersson 2008:47). I 

västvärlden har vi en förmåga att exempelvis avläsa bilden från vänster till höger, precis 

som vid textläsning (Eriksson & Göthlund, 2004:22, Fuglesang 1982:145 och Pettersson 

2008:46).  

För att kunna tolka bilden finns det en bildkontext som läsaren bör ha information om 

för att lättare kunna tolka den. Till att börja med finns det en sändarkontext, det vill säga i 

vilken miljö som bilden är tagen i. Vi har också en betraktarkontext där relationen mellan 

text och bild kan ha en avgörande betydelse. Det vill säga den yttre kontexten. När det 

gäller den inre kontexten handlar det istället om de föremål eller andra grundelement som 

bilden innehar. Utöver dem finns kontexten som berör betraktarens kultur. För att kunna 

förstå en bild på liknande sätt är det av vikt att personerna har samma kulturella bakgrund 

och erfarenheter. Den slutgiltiga kontexten har att göra med var bilden finns. Beroende på 

var bilden finns så ger den olika tankegångar (Eriksson & Göthlund, 2004:38 och 

Pettersson 2008:65).  

Trots dessa olika kontexter att ta hänsyn till vill Eriksson och Göthlund understryka att 

vi läser av en bild relativt snabbt för att skapa en idé om vad den föreställer. Detta betyder 

dock inte att vi alltid har förmågan att förklara verbalt hur vi tänker. Eller förklara varför vi 

tänker som vi tänker. Det är samtidigt av vikt att kunna avläsa avsändarens tanke. Något 

som ska spegla en komisk bild i Sverige, kanske inte alls är särskilt komiskt för någon från 

en annan kultur. Vi måste alltså återigen ha samma utgångspunkter eller så att säga 

kulturella ramar för att kunna läsa av en bild på ett någorlunda korrekt sätt (Eriksson & 

Göthlund, 2004: 160). 

Pettersson anser att bilder till skillnad från en text innehåller mycket information. 

Anledningen är att en bild är formad utifrån en tidsperiod och social ram. Detta gör det 

svårt att tolka en bild från en annan tid och kultur. En bild ger även betraktaren större 

utrymme för tolkningar om man jämför med ett verbalt uttryck. Det betyder med andra ord 

att det inte är felaktigt att tolka en bild på flera olika sätt. Pettersson uttrycker det som att 
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våra tolkningar utgår från personliga koder. Emellertid menar han även att det går att lära 

sig att läsa bilder (Pettersson 2008:46ff). 

Bilder kan bland annat kategoriseras efter dess yttre form, vilket innebär att de är 

producerade utifrån ett visst tekniskt sätt. Främst kan man dela upp bildproduktionen i två 

grupper, där den ena klassas som fotografisk bild och den andra som en tecknad bild.  

En fotografisk bild måste dock alltid tolkas utifrån sin kontext. Det finns annars en risk 

att bildens innehåll förändras utifrån betraktarens öga om den tas från en nyhetstidning och 

sedan används i ett läromedel. Eleven ser då bilden i ett annat sammanhang än vad den 

från början hade som Berger uttrycker sig (Franker 2007:21). Det finns även teorier om att 

de fotografiska bilder som speglar ett enskilt föremål och därmed klassas som en enkel 

bild, inte alltid möts av en entydig tolkning. Trots det så visar oftast en fotografisk bild på 

en tydlighet, vilket en teckning eller text inte alltid gör enligt Pettersson (Franker 2007:21 

och Pettersson 2008:80).  

Det som är skillnaden mellan tecknade och fotografiska bilder är att en tecknare har 

lättare att välja vad som ska vara med i bilden och inte. Det innebär att en tecknad bild kan 

undvika onödiga detaljer som kan anses som störande. En teckning kan vara bättre lämpad 

ur ett undervisningssammanhang, eftersom den kan ge en allmän reflektion. En fotografisk 

bild har oftast tydligare fokus. Ander skriver att en tecknad bild på detta sätt kan vara 

lämpligare att använda för att förklara förlopp och begrepp som är av allmän karaktär 

(Franker 2007:21 och Pettersson 2008:81). Fuglesang nämner flera både mindre och större 

studier vilka visar att personer från andra kulturer tenderar att lättare kunna utläsa en 

tecknad bild än ett fotografi. Emellertid kommer fotografierna på en andra plats (Fuglesang 

1982:169f). Hans studie visar också att det är viktigt att bilden består av detaljer när det 

handlar om så kallade linjebilder (Fuglesang 1982:165). Tecknade bilder används 

huvudsakligen i läromedel och den kanske största fördelen med tecknade bilder är att de 

just är beställda för det specifika ändamålet (Franker 2007:22 och Pettersson 2008:37). En 

studie av Aronsson skildrar att tecknade bilder som är uppbyggda utifrån enkla format som 

konturteckningar kan vara problematiska för elever med kort skolbakgrund (Franker 

2007:22). Det finns vidare flera andra studier som visar att det kan uppstå ytterligare 

problem att tolka och förstå tecknade bildserier som också förekommer i diverse 

läromedel. Eleverna har bland annat missuppfattat att bilderna hör ihop och läses de från 
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fel håll kan budskapen bli det motsatta från ursprungstanken. Det vill säga tolkningen som 

läraren eller bildens avsändare har (Franker 2007:22f). 

 

3. Metod och material 
I studien har jag valt att utgå från en samtalsintervjuundersökning. Vid 

samtalsintervjuundersökningar som bygger på respondentkaraktär är det viktiga att få fram 

människors föreställningar eller uppfattningar om olika företeelser (Metodpraktikan, 

2007:291). Anledningen till att jag valt en kvalitativ utgångspunkt, är därför att det skapar 

utrymme för att fånga upp svar som finns utanför ramarna vid en enkätstudie 

(Metodpraktikan, 2007:283). Uppsatsens huvudsyfte handlar även om att få en uppfattning 

om hur bilder används. Det vill säga att det inte berör frekvensen, vilket förtydligar 

metodvalet ytterligare (Metodpraktikan 2007:284).  

Det finns flera tillfällen när en studie utgår ifrån en så kallad 

samtalsintervjuundersökning. I mitt fall beror det även på att jag uppfattat det som att det 

inte finns så många studier kring det berörda ämnet. Forskningen som finns på svenska har 

vidare utgått från ett kvantitativt synsätt och det kan också därför vara intressant att göra en 

undersökning som baseras på intervjuer istället, även om detta inte är jämförbart 

storleksmässigt (Metodpraktikan, 2007:284f).  

 

3.1 Informanter 

När det gäller val av intervjupersoner har jag utgått från en punkt som kallas för centralitet 

och som innebär att intervjupersonerna är direkt knutna till det valda ämnesområdet. Detta 

har med andra ord inneburit att jag intervjuat sfi-lärare som alltså dagligen arbetar mer 

eller mindre med bilder inom sin sfi-undervisning.  

De lärare som jag valt att intervjua arbetar på A-nivå och/eller D-nivå. Jag har valt att 

intervjua alla lärare som arbetar på A-nivå, det vill säga 5 kvinnor. Därför har jag också 

valt att intervjua 5 lärare som arbetar på D-nivå. För att öka reliabiliteten har jag där valt 

att intervjua enbart kvinnor. Detta har jag gjort för att undvika särskiljande svar som skulle 

kunna uppstått på grund av sin könsroll. Ett exempel på det är om jag även valt att 
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intervjua några få män och en eller flera har avvikande svar. Då vet jag inte om det 

avvikande svaret beror på att personen är man eller om något annat ligger till grunden för 

det.  

Vid urvalet av elevintervjuer har jag valt att intervjua totalt 12 elever. 6 av de 

intervjuade är män och de resterande 6 eleverna är kvinnor. 6 av de intervjuade eleverna 

läser på D-nivå och har oftast en lång akademisk skolbakgrund från sitt hemland. En 

akademisk bakgrund innebär att de har läst på högskole- eller universitetsnivå 

(Nationalencyklopedin, 2009). Resterande läser eller har läst på A-nivå och har ingen eller 

kort skolbakgrund från hemlandet. I den senare gruppen är den huvudsakliga gemensamma 

faktorn att de är eller har varit analfabeter när de som vuxna började gå i skolan i Sverige. 

Det finns ingen generell definition vad en analfabet är, eftersom det kan skilja sig åt. En 

person som kan läsa eller skriva på sitt modersmål, behöver inte kunna läsa och skriva på 

sitt andraspråk då skriften skiljer sig. Däremot när man talar om det motsatta begreppet 

litterat, skriver Franker att det är en person som har en så god skriv- och läsförmåga att han 

eller hon kan fungera i samhället (Franker 2007:1). I mitt fall menar jag dock att det 

handlar om elever som inte kan skriva och/ eller läsa alls eller ytterst lite på något språk 

när de började skolan i Sverige som vuxna. 

Både elever och lärare behandlas med anonymitet, vilket innebär att läsaren inte får 

vetskap om vilken stad eller skola som studien har utförts i.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

De ansvariga lärarna har förberett eleverna på att jag ska komma och intervjua. Därefter 

har jag tillsammans med läraren valt ut några elever som passar in på kriterierna kön, sfi-

nivå, skolbakgrund och ursprung. Jag har framförallt inte tvingat någon att bli intervjuad, 

utan de har varit helt frivilliga. Detta tror jag personligen är en bra grund för att få 

genomtänkta och framförallt ärliga svar. Intervjuerna har tagit mellan 10-20 minuter och 

har oftast skett i ett avskiljt rum. I ett av fallen satt vi i korridoren, men under en tid då 

inga elever passerade. Jag har haft en diktafon med mig, för att lättare kunna fokusera på 

samtalet och för att ha möjlighet att återgå till de exakta orden.  
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3.3 Avgränsningar 
 

Som nämndes i forskningsöversikten har jag utgått från en studie av Franker som handlar 

om vilka bilder som sfi-lärare använder i alfabetiseringsundervisningen. Anledningen till 

att jag huvudsakligen utgått från den, beror delvis på att det finns väldigt få studier kring 

detta som är gjorda under de senare åren, men även tidigare år. Min utgångspunkt är därför 

Qarin Frankers bok ” Bildval i alfabetiseringsundervisningen – en fråga om synsätt”.  

När det gäller hur en person lättast avläser en bild finns det många olika faktorer som har 

betydelse, men jag har valt att använda mig av de begrepp som Franker använder sig i sin 

studie, för att därför kunna jämföra våra resultat. Franker talar dels om hur man tolkar 

bilder utifrån ett socialt eller kulturellt sammanhang, men även utifrån bildens yttre form 

och dess syfte (Franker 2007:15ff). 

Jag har också valt att inte ta med de bilder jag använt mig av, på grund av att de tar för 

stort utrymme.  

Franker har i sin studie berört bilder i läromedlen, men detta har jag valt att inte 

fördjupa mig något på. Av min egen erfarenhet vet jag att lärare sällan huvudsakligen utgår 

ifrån specifika läromedel på alfabetiseringsnivå.  

I min studie har jag avgränsat mig genom att inte intervjua elever från alla sfi-nivåer, 

utan endast fokuserat på A och D-nivå, då det varken finns tid eller utrymme till det. Det 

finns A, B, C och D. (Kurserna kan vidare delas in i tre olika studiespår där 1 är A+B, 2 är 

B+C och 3 är C+ D) (Skolverket a och b, 2009). De elever som läser på A nivå är de elever 

som är analfabeter och har liten eller ingen skolbakgrund. De som läser på D-nivå har 

oftast en akademisk bakgrund. Några av de elever som kommer till D-nivå har gått i skolan 

upp till och med grundskolenivå eller gymnasienivå i sitt hemland. Urvalet begränsades till 

dessa nivåer, eftersom en intervju/frånvaro från sin undervisning bland annat kan tänkas 

störa eleven i det aktuella undervisningsmomentet. Utöver det så har jag använt elever som 

tolkar, vilket har gjort att jag funnit det olämpligt att använda även dessa elever som 

informanter.  
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Jag kommer inte heller att behandla genusperspektivet, då det generellt sätt är fler 

kvinnor än män i alfabetiseringsgrupperna. I de mer avancerade grupperna är det istället de 

motsatta förhållandena. 

  

3.4 Metodologiska problem 

Från början var min tanke att intervjua elever på A-nivå som var helanalfabeter och som 

längst har en skolbakgrund på 2 år. Detta har dock varit svårare att uppnå, då de allra flesta 

som går på vuxenutbildningen i staden X kommer ifrån Irak. Det är ett land där de har 

obligatorisk skolgång. Emellertid har jag mött elever som gått i skolan i upptill 8 år, men 

som trots det endast kan skriva och läsa ytterst lite på sitt modersmål som i detta fall var 

arabiska. Detta har lett till att jag inte kunnat intervjua fler elever i min studie.   

Då jag valt att intervjua elever hade jag gärna haft tillgång till utbildad tolk, men då 

detta är en ren kostnadsfråga har jag i tider som dessa inte hittat någon aktör som är villig 

att betala. Detta är också en studie som inte sker utifrån ett uppdrag, utan utifrån mitt 

personliga intresse vilket också försvårar möjligheten att få tillgång till ekonomiska 

resurser. På grund av detta har jag bland de elever på A-nivå fått använda mig av elever 

som går på D-nivå som tolkar. Detta har fungerat bra, men har i ett fall inneburit att 

tolkningen skett i två led. En person har först tolkat till en annan person på arabiska och 

han har i sin tur tolkat detta vidare på ett tredje språk för att slutgiltigt nå den intervjuande. 

För att undvika eventuella missförstånd har informanterna fått ge specifika exempel så att 

jag ser att frågan blivit korrekt översatt och förstådd.  

Nackdelen med att inte ha utbildade tolkar, är att de intervjuade eleverna kan känna 

mindervärdeskomplex och därför inte vill erkänna att de inte förstår en bild. I vissa fall har 

den som tolkat velat vara delaktig i svaren, men förstått att det inte varit lämpligt. Ett annat 

problem som uppstår är att D-eleverna inte har samma ordförråd som när det gäller en tolk. 

Detta innebär att det inte alltid blir elevernas exakta ord och inte heller lika utförliga svar, 

vilket gör att det blir svårare att jämföra A-svaren med D-svaren.  

Ett något allvarligare problem som kan tänkas uppstå, vilket jag själv upplevt genom 

min arbetslivserfarenhet är att elever från somliga kulturer har svårt att kritisera lärare och 

deras tillvägagångssätt. Detta sker troligtvis då de är uppväxta i en kultur och politisk anda 
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som inte accepterar ifrågasättande på samma sätt som vi gör inom den europeiska kulturen. 

Jag informerade eleverna om att deras svar skulle behandlas anonymt. Några elever har 

även trott att intervjun varit en form av test, vilket jag förklarat att det inte varit.  

Slutligen har det varit svårt att få fram vissa av de källor som Franker hänvisat till, samt 

annan litteratur som verkat relevant i förhållande till studiens syfte. När det gäller källor 

har jag heller inte kunnat hitta källor till de viss av de bilder som använts i sfi-

undervisningen och jag har därför inte kunnat ta med de enkla bilderna som jag själv 

använt mig av i studien. På grund av detta har jag valt att inte heller ha med några bilder 

bland bilagorna.   

 

3.5 Reliabilitet samt validitet 

En hög reliabilitet innebär att undersökningen har skett på ett sätt som innebär att empirin 

samlas in under liknande omständigheter och med lite risk för tappad information eller 

betydande avvikelser (Esaiasson m.fl. 2007:63ff). I mitt fall vill jag påstå att jag har en 

relativt hög reliabilitet då jag använt mig av en intervjuguide med specifika frågor till 

lärare och till elever. Med andra ord har jag ställt samma frågor till alla lärare och samma 

frågor till samtliga elever. Vid enstaka fall har jag utifrån de svar jag fått frågat enskilda 

frågor. Intervjuerna har till största delen skett avskärmat, men i vissa fall har vi fått sitta i 

korridoren, men detta har varit under pågående lektion, när i princip inga elever rört sig 

utanför lektionssalarna. Självklart hade det varit en fördel om vi kunde suttit helt avskilt, 

men på grund av brist på lokal att vara i, så gick inte detta.  

Under varje intervju har jag även spelat in samtalen för att helt kunna ägna fokus åt de 

svar som jag fått för att kunna följa upp med eventuella följdfrågor. Nackdelen som jag 

nämnt innan är dock att jag haft olika tolkar beroende på modersmål, samt att tolkarna inte 

är professionella utan är elever på skolan. 

För att validiteten ska bli hög krävs det att intervjuguiden svarar på studiens syfte och 

hypotes, vilket jag tycker att den gjort (Esaiasson m.fl. 2007:63ff). Jag har inte behövt 

ändra intervjuguiden under upplägget. Det som kunde ha ökat validiteten i uppsatsen hade 

varit om jag hade haft professionella tolkar som kunde ge mig mer fullständiga begrepp 

och uttryck. Det hade också varit en fördel om jag till de bilder jag visade hade någon form 
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av skala som talar om svårigheten eller liknande i att tolka bilden. Exempelvis en skala 

från 1-10, där 1 betyder att bilden är mycket lätt och 10 mycket svår. Det kanske även hade 

varit bättre att välja ut bilder som ingen sett tidigare. Fast då hade det blivit bilder från 

läromedel som de inte använder, och varje läromedel har för dem specifika bilder, när det 

gäller inre och yttre form. 

 
 

4. Resultat 
Svaren sammanställs nedan, tillsammans med frågorna som även går att överblicka i 
bilaga 1 och 2. 

4.1 Lärarnas bakgrund 

De första frågorna gäller lärarnas erfarenheter som sfi-lärare och inom andra ämnen och 

den allra första frågan handlar om hur länge de har arbetat som sfi-lärare. Hos 

alfabetiseringslärarna finns det en lång erfarenhet av ett arbete som utgår från att arbeta 

som sfi-lärare. Den som har arbetat minst inom detta område har arbetat 7 år, medan de 

resterande fyra lärarna har arbetet mer än det dubbla inom sfi. Bland de lärare som arbetar 

på D-nivå finns det inte en lika lång erfarenhet. Detta beror framförallt på att de tre av 

lärarna är yngre och därmed relativt nyutexaminerade.  

Nästa fråga är om de arbetat som lärare inom andra ämnesområden. Åtta av lärarna har 

främst arbetat som sfi-lärare, men två av lärarna har längre erfarenhet av att arbeta som 

lärare i andra ämnen och med elever i andra åldrar.  

På frågan om vilka sfi-nivåer lärarna arbetar med nu fick jag svaret att de oftast arbetar 

på flera Sfi-nivåer. Av de lärare som jag har intervjuat som nu arbetar på D-nivå, har fyra 

även undervisning i en klass på C-nivå. Om det istället är en lärare som arbetar på A-nivå 

har de oftast ytterligare en grupp, men som ligger på B-nivå. 

Det finns emellertid några undantag. Tre av de utfrågade lärarna arbetar på fler än två 

nivåer och två av dessa arbetar på alla stadier. 

De som inte arbetar inom alfabetiseringen har i princip inte fått någon utbildning kring 

hur man som lärare bör arbeta med bilder. På sin höjd har det varit att göra bildanalys, men 

inget som utgår ifrån metodiken i skolsammanhang. Däremot har alla alfabetiseringslärare 
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genomgått kompetensutbildning som varit fokuserat mot alfabetisering där de fått en viss 

kunskap om vad man bör tänka på och exempel på hur man kan gå tillväga. En av lärarna 

berättar att hennes kurser har berört olika ämnen. Exempelvis har kursen lyft fram att 

elever från andra kulturer tolkar bilder på andra sätt än vad vi är vana vid. De har också 

tagit upp vikten av att arbeta med bilder med motiv som eleverna kan förankra sig i. Här 

har läraren fått som förslag att dels använda sig av elevernas egna bilder som de har 

hemma, eller att det sker en produktion i skolan som läraren sen kan använda sig av 

(Lärare A5). 

 

4.2 Lärarnas syn på bildval 

När det gäller lärares syn på bildanvändningen frågade jag om hur lärarna ser på 

bildanvändningen i sfi-undervisningen. Sex lärare anser att bildanvändningen är en viktig 

faktor inom särskilt de lägre nivåerna av sfi. Generellt sett används det med andra ord mer 

bilder på A-B nivå, medan bildanvändningen minskar desto högre upp en elev kommer. I 

alfabetiseringsklasserna används bilder dagligen och som en av lärarna uttrycker det: 

 

 ” …i alfabetiseringen är det a och o” 

 

Tre av de lärare som undervisar elever högre upp i nivåerna, anser emellertid att de 

använder för lite bilder, samt en av dem har inte funderat över bildanvändningen.  

 

 ” … jaa, hur ser jag på det ja, har inte tänkt på det så mycket systematiskt kanske…jag 

använder inte några bildserier att skriva till, till exempel. Men Ibland så får de 

arbetsuppgifter som inbegriper bilder alltså det kan va någonting som föreställer olika 

saker och så får man skriva vad de är eller vad de gör…ju mer tidigare desto mer 

bilder…tidigare stadier… D-grupper är det väl inte så mycket ” (D5) 

 

Vidare fick lärarna berätta hur ofta de använder bilder. Frekvensen av bildanvändandet 

beror främst på vilken nivå som eleverna befinner sig på. Tre av de lärare som arbetar i en 

klass som befinner sig på en högre sfi-nivå använder sig inte lika frekvent av bilder. En av 
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lärarna som arbetar på alla stadier beskriver dock att hon använder mycket bilder på alla 

stadier:  

 

”i alfabetiseringsgruppen….dagligen, stundligen….i andra grupper också dagligen, men 

inte till varje moment.” (A2) 

 

En annan lärare som arbetar på B, C och D nivå uttrycker istället följande:  

  

” Använder ganska mycket bild, iaf på B nivå., ibland på C nivå och D. Mest på B…ganska 

ofta, varannan vecka…C  då och då, inte jättemycket på D, mest text ”. (Lärare D2) 

 

Vid frågan om vilken typ av bilder de brukar använda sig av när det gäller den yttre 

formen, använder sig alla lärare utom två av svartvita bilder. Alfabetiseringslärarna har 

emellertid oftast en färgkopia antingen på overhead, eller på ett papper som de fäster på ett 

blädderblock. De lärare som utgår från läromedel har ett större utbud av färgbilder som de 

använder sig av. Två lärare ritar själva enklare bilder, samt alla lärare utom två använder 

tecknade bilder. En av lärarna plockar dock inte in egna bilder, utan använder sig enbart av 

läromedlet Mål 1 och 2. Där är det fotograferade bilder i slutet och början av kapitlet och 

tecknade bilder emellan.  

När det gällde val av bild utifrån den inre formen visade det sig att det är vanligt att 

använda sig av enkla bilder utan specifika detaljer för de eleverna som befinner sig på en 

lägre nivå. Två av lärarna säger mer specifikt stiliserade bilder. Handlar det istället om 

elever på en högre nivå är det bilder som innehåller mer detaljer och inte bara ett enda 

föremål. Det kan även vara bilder som utgår ifrån en specifik situation. 

Svaren på frågan vad syftet är med att använda sig av bilder i undervisningen skildrades 

av att alla lärare anser att syftet med att använda bilder i undervisningen skiftar. Det gör 

det beroende på vilken typ av bild man använder sig av. När syftet är att lära eleverna nya 

ord/ordförståelse så är det ”enkla” bilder som används.  På alfabetiseringsnivån är det 

emellertid generellt sett mer ”enkla” bilder. Ifall det istället skulle vara ett syfte som 

handlar om att som någon säger utveckla språket, eller som en annan lärare uttrycker sig 

associera mer, innebär det lite mer detaljerade bilder.  
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När lärarna fick frågan om vilka fördelar det finns av att använda sig av bilder i sfi-

undervisningen uttrycker en av lärarna sig på följande sätt: 

 

” …många fördelar speciellt i de svagare grupperna, inte alltid som det kommunikativa 

språket räcker till när man ska förklara något, det är perfekt när man ska lära sig nya 

ord…får igång ett samtal, träna ord, skriva meningar göra samtal, väldigt mycket som är 

svårt att göra utan att ha något att utgå ifrån. ” (Lärare D1) 

 

En annan lärare uttrycker det på följande sätt: 

 

”  … får en väldigt snabb bild av vad det är man talar om i och me att man oftast inte kan 

översätta direkt till deras modersmål, det är ett väldigt enkelt sätt att förklara vad 

framförallt  substantiv betyder i alla fall en viss typ av rumsprepositioner, det handlar ju 

mest om substantiv… ” (Lärare D4) 

 

7 av lärarna anser dock att fördelen framförallt är att komplettera det muntliga språket i 

brist på modersmålet.  

När det gäller huruvida lärarna använder sig av samma bilder oavsett elevens sfi-nivå 

har det framgått av tidigare svar att det är en skillnad vad gäller val av bilder beroende på 

elevens studienivå. Alla lärare menar att det generellt sätt används enklare bilder, det vill 

säga färre detaljer i klasser som går på A eller B. Medan de på de högre nivåerna används 

mer detaljerade bilder. Ibland kan det emellertid vara något mer detaljerade bilder även på 

alfabetiseringsnivå, men då beror det på att det är kort som de själva tagit på eleverna, 

vilket läraren anser underlättar förståelsen. En av de intervjuade lärarna uttrycker sig på 

nedanstående sätt: 

 

” … Nej, det kan ju funka där också, t.ex. vokalbilder på munnar. Man använder dem på 

annorlunda sätt då, att man får ut mer språk av bilderna….Det går aldrig att säga 

aldrig…beror litegrann på syftet ” . (Lärare A1) 
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Vid frågan om det finns en skillnad av bildval utifrån elevens kultur/religion säger åtta 

lärare att de använder samma typ av bilder oavsett elevens kultur/religion. Dock påpekas 

att de normalt sett använder sig av ganska neutrala bilder. En av lärarna uttrycker sig på 

följande sätt: 

 

”  det har jag väl inte tänkt på egentligen, någon typ av automatisk självcensur….inte 

för mycket naket….kan nog finnas olika bilder som har med sex och religion som man 

kanske skulle akta sig för. Har aldrig hamnat i den situationen att den kan jag inte 

använda. Klart man skulle kunna ta upp känsliga ämnen till diskussion om sexualitet, 

men då måste de nästan vara på D-nivå ”.  (Lärare D4) 

 
Vilka bilder är det då som lärarna föredrar? Fyra av lärarna uttrycker att de föredrar 

färgbilder framför svartvita bilder samt fotograferade bilder framför tecknade. Fyra andra 

lärare menar att det är syftet som avgör, men därefter följer det några svar som tar upp 

andra aspekter: 

 

” … ja tydliga bilder och det är svårare än vad man tror att hitta riktigt tydliga bilder 

så att man får fram det som man vill få fram… ” (Lärare A1) 

 

” ...egentligen föredrar jag egna och fotograferade bilder, då förstår jag, vad jag vill, 

vad syftet är med bilder . Det är det allra bästa att de har upplevt det, de vet vad som 

hände, var vi var, hur vi kända, abstrakta ord ” (Lärare A2) 

 

” … Färgbild är ju bättre, finns ju diabilder där det är färg, de tycker jag är roliga att 

använda när det är färg,...svartvita blir ganska….tungt på något sätt …ser inte alla 

detaljer…känns inte så proffsigt att använda bild… ” (Lärare D2) 

 
 

Finns det även bilder som lärarna undviker? Alla lärare uttrycker sig på så sätt att de mer 

eller mindre undviker bilder som kan anses provocerande eller stötande. En lärare talade 

emellertid om att det inte var medvetet undvikande, utan snarare omedvetet. De bilder som 

nämndes som provocerande var framförallt bilder på lättklädda eller nakna människor. Två 
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lärare ansåg dock att den typ av bild oftast inte tillför något syfte så därför arbetar de heller 

inte med de motiven. Den ena läraren menar även att: 

 

”…det kommer inte in i annat fall heller, skulle inte plocka in en lättklädd kvinna 

för de hör inte hemma på A-kursen….de ingår inte i vårt vokabulär…för 

underkläder lär vi oss ju…de sållar vi inte bort de har mycket med ens egen 

inställning och hur man lägger fram det. Tar man det som självklart så gör dom 

också de…dom köper de.” (Lärare A1)  

 

4.3 Lärarna utifrån elevernas sätt att hantera bilder 

Hur är det med eleverna då? Behöver de någon förförståelse innan de ser bilderna? Sju av 

lärarna anser att det oftast inte behövs någon förförståelse innan eleverna ser bilderna, men 

att det beror på bildens syfte. Om bilderna används för att lära eleverna nya ord, så anser 

lärarna att det inte behövs. Två av lärarna anser även att bilden väcker en förförståelse och 

att den även är en förförståelse till texten. En annan lärare säger att det är svårt att ge dem 

förståelse om man inte har ett gemensamt basspråk.  

 

Hur vet lärarna då om eleverna har förstått innehållet? Tre lärare anser att det är svårt att 

veta om eleverna förstått innehållet och följande tankar tas upp:  

 

” …det vet man inte alltid, det jag ser är inte alltid som någon ser…pilar t.ex. kan vara 

svårt att se från en annan kultur, en viss ordning på bilder kan vara svårt att se…man 

pratar om det…en tolkning är en tolkning och det är inte rätt eller fel. Det är en frihet.” 

(Lärare A5) 

 

En av de sista frågorna berör om det finns något som gör det svårt att använda sig av bilder 

i sfi-undervisningen. De svårigheter som nämns utifrån vad som försvårar användningen 

av bilder är att tre av lärarna inom alfabetiseringen tar upp är det praktiska. Exempelvis 

berör de att det inte finns någon färgskrivare i närheten, samt att man måste koppla om 

datorn till en annan skrivare. Flera nämner liknande problem som att svartvita bilder inte 



28 

går att avläsa lika bra, när de kopieras och att syftet kan försvinna om man gör en färgbild i 

svartvitt.  

Lärarna får även frågan om de upplevt att det finns olika syn på samma bild beroende 

på vilken kultur som eleverna har. Fyra av lärarna kan urskilja en skillnad i synen på 

bilder, när det gäller elever från olika kulturer. Ett exempel på det är följande:  

 

” ja , men det har jag ju stött på att de ser det på ett helt annat håll än vad jag sett det, 

kanske om det är några roliga bilder, så ser de inte humorn. Exempelvis Papa Moll har 

en humorisitisk knorr, som de ofta inte får till...men då måste de kommit en bit med 

språket ” (Lärare A5) 

 

4.4 Elevernas bakgrund 

En av bakgrundsfrågorna var från vilket land som eleverna kom från. När de gäller de 

elever som går på D-nivå så kommer de ifrån Chile, Irak (3), Azerbadjan och Rumänien. 

De som tillhör A-nivå kommer ifrån Somalia (3), Kurdistan Sudan och Irak. Elever med 

somalisk eller irakisk nationalitet är de som är överrepresenterade på den aktuella skolan.  

Hur länge eleverna har gått i skolan i sitt hemland och Sverige så varierade det relativt 

kraftigt. De som går på A-nivå har alltifrån ingen skolbakgrund i sitt hemland till 4 år. Den 

svenska skolbakgrunden är alltifrån 5 veckor till cirka 3.5 år. När det gäller eleverna på D 

har de alla någon form av akademisk bakgrund förutom en som har 8 års skolbakgrund och 

ingen erfarenhet av att arbeta utanför hemmet. I den svenska skolan har de varit från 5 

månader upp till 2 år.  

 

Grupp Ursprung Skolbakgrund hemland Skolbakgrund Sverige 

A Kurdistan, Irak, Somalia & Sudan  0-4 år 5 veckor - 3.5 år 

D 
Azerbadjan, Chile, Irak & 
Rumänien 

8 år -akademisk 
bakgrund 5 månader - 2 år 

Figur 2 Elevernas bakgrund 
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4.5 Elevernas syn på bildanvändningen i skolan 

 
Vid frågan om huruvida deras lärare använder sig av bilder i sfi-undervisningen ansåg alla 

elever att deras lärare använder sig av bilder. Däremot menar eleverna som gått vidare till 

en ny nivå att det är mer bilder i början. I alfabetiseringen används det enligt eleverna 

bilder dagligen, medan eleverna på D-nivå möter bilder någon gång i veckan.  

 

” Ja när ja började skolan använde de ofta bilder, men sen detta året är det mindre”.  

(Elev A1) 

 

” …blåser också mycket bra…om någon säger blåser, jag förstår inte, men om någon 

visar en bild, jag förstår. (Elev D6) 

 

”…varje dag… det är bra…jag prata…lärare jag inte förstår, jag tittar den, jag 

förstår”. (Elev A2) 

 

”…mycket viktigt…när de tittar på bild…och läraren pratar, vi riktigt förstår vad han 

säger” (Elev A5) 

 

När eleverna fick frågan om de ansåg att bilderna är bra svarade både eleverna på A- och D 

nivå att de flesta bilder är bra. Alla utom tre elever konstaterar att det inte finns några 

dåliga bilder, men två elever lägger till att det finns bilder som det däremot inte förstår. En 

person menar också att han inte funderat över om det finns dåliga bilder eller ej. 

 
 
”Nej, det finns inte något syfte med många bilder. Jag måste säga 

allvarlit…mmm…samma..men ibland om samma svartvitt, svårt man vet inte vad man ska 
skriva…ibland det finns några dagar som ” (Elev D5) 

 

” Ibland….. svart (svårt)…lite tecknat .. ” (Elev D4) 
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” de är bra…men tråkiga…(pekar på stiliserade bilder) men om du vill bli bättre och 

intresserad och producera…om man vill göra mer ha mer saker…(pratar om bilder med 

detaljer). (Elev D1) 

 

”…jag förstår allt…men ibland prata lite svårt…jag är inte sjuk, jag är normal…” 

(Elev D3) 

 

”…jag förstår allt bilder som ska berätta, men jag kan inte läsa…mycket svårt med text. 

Jag förstår den här bilden som måste berätta…men jag förstår inte den här texten. (Elev 

A2)   

 

”…Det är lätt att förstår för att jag har erfarenhet, men också för att jag är lärare.” 

(Elev A5) 

 
 

När det gäller huruvida det finns dåliga bilder eller inte, var det ingen av eleverna som 

kritiserar bilderna utifrån den yttre respektive den inre formen. Däremot har de synpunkter 

på motivet som visar en bild efter en jordbävning. Anledningen till det är att bilden väcker 

otäcka minnen.  

När eleverna fick frågan om vilka bilder de tycker bäst om anser alla att det är lättare att 

förstå bilder i färg och de som är i form av ett fotografi. De menar att det ökar förståelsen 

och det är lättare att se vad det är.  De som går i D-grupperna föredrar också oftast bilder 

med många detaljer.  

 

 ”… jag tror…när man vill veta man behöver känna…jag titta den…färg mycket 

viktigt..färg..för sinnet…lättare… (Elev D2) 

 

” ….olika saker, samma kvinna men utan glasögon… skriva motsatser. Man kan lära 

sig nya ord. Mer spännande och intressantare, skapar intressanta”. (Elev D1) 

 

Alla i A vill ha så realistiska bilder som möjligt, framförallt foto. Mer roligt och intressant. 

Fyra av eleverna tycker också att innehåll som de känner igen är lättare och specifikt en 
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kvinna uttrycker att det är lätt att förknippa sig med bilden på mamman och barnen i 

affären, eftersom hon själv är förälder: 

 

”…jag tror den…aah…de är också för vi föräldrar, jag också 

föräldrar…samma…bättre den”. (D3) 

 
 
Alla utom en elev ansåg att det inte finns några bilder som kan klassas som sämst. Den 

enda eleven som sa annorlunda, uttryckte följande: 

 
” Nej, nej… jag vet inte…nej, kanske violence…skada…jag gillar inte.” (Elev D4) 
 
”Nej alla samma. Vi förstår mycket, har livserfarenhet” (Elev A2) 

 
 

4.6 Elevernas erfarenhet av bilder 

Frågan om vad eleverna har för typ av bilder i sitt hemland visar att de elever som 

härstammar från Somalia anser att det inte finns så mycket bilder varken i skolan eller i 

samhället. När det gäller Sudan finns det likadana bilder som i Sverige såsom både på 

kvinnor och män. Den stora skillnaden är att det finns fler bilder i Sverige. Tre från Irak 

tyckte att det mer eller mindre är samma bilder i Sverige som i Irak. Även resterande 

elever instämmer med att det är ungefär samma bilder i Sverige som i deras respektive 

hemländer. Det skillnader som framkom var bland annat efter att jag visat en bildserie som 

innefattar en bild med en kvinna som grillar… ”Kvinnor grillar inte” (Elev D6). Samma 

elev berättar också att då det inte finns så mycket skog i Irak att det inte finns några bilder 

på skog i Irak. D6 påpekar vidare att de i de flesta skolorna endast har en karta över Irak 

och ingen världskarta. En av männen på D-nivå uttrycker istället att man i skolan använder 

sig av bilder som är genusinriktade. Exempelvis så visar man bilder som berör hemmet och 

för mannen är det bilder som berör deras arbetsområden: 

 

 ”…nej…killar dom…bara dem…t.ex. den bara till killar…inte samma. Bilder på vad man 

ska göra.. (Elev D5) 
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Hur är det då med bilder i skolundervisningen i varje elevs respektive hemland? Åtta 

elever har erfarenhet av att bilder används i skolundervisningen i deras respektive 

hemland. Däremot är Somalia underrepresenterat där (Elev A2, A3 och A4). Eleven från 

Kurdistan som också bott i Irak säger att de heller inte sett några bilder i skolan (Elev A2).  

När det gäller frågan om huruvida det är viktigt med bilder i sfi-undervisningen eller 

inte svarade alla utom en att det är viktigt med bilder i skolan. En D- elev uttrycker 

följande: 

 

” ja det är mycket viktigt för…kan förstå kan betyder.. men bilder är mycket viktigt, mycket 

viktigt därför när man tittar på bilder och tänker han tar allting där…vad kolla där, där 

också där… komma ihåg nåt…” (Elev D2) 

 

” …Ja det är bättre, jag kan inte läsa…” (Elev A2) 

 

Eleven med en motsatt åsikt uttrycker istället att: 

” jag har läst alla bilder…jag vet vad händer…samma bilder..känner lite trött…nej det 

räcker….” (A6) 

 

Svaren på frågan om det finns bilder som är lättare att förstå visade att nio elever är 

överens om att samtliga elever förstår samma bilder. Den enda anledningen till att det ska 

vara olika bilder, på respektive nivå, är för att de använder olika syften. Enkla bilder kan 

användas för att lära in ord, medan om syftet är att kunna prata mer, som högre upp i 

klasserna, krävs det mer detaljerade bilder. Två elever påpekar dock poängen av att det 

finns färg och detalj för att väcka elevernas intresse. De flesta är även överens om att man 

inte behöver ha gått i skolan för att kunna läsa en bild. Det räcker alltså med att ha 

livserfarenhet.  

På frågan om det finns bilder som är svårare att förstå svarade åtta av eleverna att de 

förstår alla typer av bilder. Återigen påpekar eleverna att de förstår dem på grund av sin 

livserfarenhet . 
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Tre av eleverna på D-nivå säger att de oftast förstår, men tre påpekar även att de har 

svårt att tyda de allra enklaste svartvita bilderna. Det är framförallt två bilder som är 

svårare. Två personer anser även att bildserier är svåra att förstå. Annars är det framförallt 

svartvita bilder som kan försvåra förståelsen. En av männen från Irak vill dock lyfta fram 

att han tycker att det krävs viss erfarenhet för att kunna avläsa en bild och menar att de 

som har kort utbildning oftast snabbt bildar sig en snabb uppfattning om en bild, medan de 

som har akademisk bakgrund funderar lite mer. 

 

”när man har utbildning…allting blir lätt…när man känner inte utbildning….(om 

någon frågar) vad betyder d…han snabbt svar…en akademik…tänker länge…” (Elev D2) 

 

En av männen på A-nivå svarar följande: 

 

”om det finns bilder han förstår allt, men om det finns bilder med matematik, det är lite 

svårt”. (Elev A1) 

 

” Ja alla lika, där jag förstår och där…jag vet…” (Elev A3) 

 

 

På frågan om bilderna som används på A-nivå ska var enklare än de som är på B-nivå 

anser åtta att det ska vara olika bilder på olika nivåer. Skälen som de anger är för att 

bilderna har olika syften. I de lägre nivåerna handlar det framförallt om att få ordkunskap 

och då behövs det inte bilder med så mycket detaljer. När de kommer högre upp bör det 

hända lite mer, det vill säga fler detaljerade bilder för att kunna föra diskussioner kring 

bilderna. En kvinna i alfabetiseringsundervisningen säger följande: 

  

”Jag förstår alla bilder, men har inte orden. Det är texten som är svår…” (A3) 
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5. Diskussion av resultaten 
 

5.1 Lärarens bildval 

Som synes i resultatet så överensstämmer svaren ganska väl med Frankers studie. De flesta 

lärarna föredrar att arbeta med fotografier och färgbilder. Bland argumenten för att det är 

bättre, talas det ofta om att det är realistiskt och ser verklighetstroget ut (se även Franker 

2007:80f).  

Även eleverna1 ansåg att den här typen av bild är lättare att förstå. Detta stämmer dock 

inte överens med vad tidigare studier säger om vilka bilder som faktiskt är lättast att tolka. 

Tecknade bilder anses i studien av Fuglesang som den som är lättast att tolka (Fuglesang 

1982:169f). Detta beror enligt Pettersson troligtvis på att de är beställda utifrån ett specifikt 

syfte och därför kan undvika onödiga detaljer. Andra studier påpekar att vissa bilder är 

bättre i vissa sammanhang än andra. Fotografiska bilder ger en viss tydlighet som kan vara 

svårare att uppnå i en tecknad bild (Franker 2007:21 och Pettersson 2008:80). Här kan vi 

återkoppla till Peterssons diskussion om att bilderna vad gäller innehållet varken får vara 

för detaljrika eller banala. Båda ytterligheterna skapar problematik i tolkningen (Petersson 

2008:53ff, 64ff). Däremot så har några elever påpekat svårigheten med att tolka bildserier, 

vilket även påvisat sig i olika studier. Dels är det svårt att förstå att de hänger samman, 

samt att veta från vilket håll man ska börja ifrån (Franker 2007:22f). 

Vad det beror på att elever och lärare ändå anser detta, kan förklaras genom att man inte 

alltid har tillgång till fotots ursprungliga kontext. Detta innebär att både läraren och eleven 

missuppfattar det ursprungliga syftet med bilden. Det kan vidare också bero på att läraren 

väljer fotografier som innefattar så lite detaljer som möjligt. Har eleverna emellertid en 

större vana att betrakta färgfoton så kan ju även detta förklara anledningen till att de svarar 

som de gör. Ytterligare en aspekt kan vara att då vissa lärare menar att det är svårt att veta 

om eleverna förstått bilden, kan svaren spegla att de också inte gjort det. Ur lärarnas aspekt 

så var det ju även som så att det inte heller fanns en utbredd utbildning bland lärarna för att 

arbeta med bilder, vilket bör ha någon form av yttring.  

                                                        
1 Frankers studie innefattar inga elevsvar 
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Trots att många lärare och elever vill ha färgfoton så visar undersökningen att det finns 

praktiska och ekonomiska orsaker som gör att de inte används. Frågan är dock om 

undervisningen hade blivit bättre om det hade varit fler färgbilder, i och med att 

Petterssons studie med mera visar att det ibland är svårare att avläsa färgfoton. Detta kan 

emellertid vara olika beroende på vilken bild som läraren använder sig av. Är det en 

realistisk färgskala, så framgår det vara en fördel, medan om det är orealistiska färger kan 

de leda till andra tankar. Trots detta så understryker flera studier att läraren bör använda 

färgbilder för att gå både lärare och elever till mötes (Pettersson 2008:59).  

Många lärare menar också att de elever som går på de lägre sfi-stadierna kräver enklare 

bilder i undervisningen, såsom stiliserade bilder. Detta stämmer delvis överens med 

Frankers studie, men några lärare visar också på att just stiliserade bilder gör det svårare 

för eleven att förstå. Detta visar också elevernas svar. Flertalet av eleverna hade 

svårigheter att förklara vad de stiliserade bilderna betydde. Framförallt var det dock 

eleverna i D-gruppen som hade viss problematik att tolka dem (Franker 2007:88f). Detta 

kan förklaras genom att de flesta av eleverna på A-nivå var bekant med bilden och har 

därför redan fått den förklarad för sig. Elever som har en större erfarenhet av att läsa av 

bilder och har en längre utbildning kan också tänkas ge fler tolkningsmöjligheter, vilket 

kan göra den mest enkla bilden till en komplicerad bild .  

I Frankers studie framgår det att vissa lärare styr bildvalet i skolan, vilket kan ses som 

att läraren inte litar på elevens kompetens (Franker 2007:106). Detta skulle även kunna 

stämma in på min studie, men det skulle likaväl kunna bero på att det är lärarens uppgift att 

välja bilder då både lärare och elever påpekat att bildvalet även sker utifrån vilket syfte 

som ska uppnås. En annan aspekt är att lärarna utgår ifrån sina tidigare erfarenheter när de 

väljer bild, vilket givetvis kan vara både positivt och negativt som Breen skriver (Franker 

2007:72ff) När det gäller alfabetiseringen handlar det i främsta hand om att ge eleverna ett 

basordförråd som en del uttryckt sig. Det går inte att göra några större utsvävningar när det 

gäller diskussioner emellertid i en A-grupp, eftersom de har bristande ordförråd. Däremot 

så ser jag att eftersom eleverna som de själva uttrycker det förstår alla typer av bilder på 

grund av sin livserfarenhet, kan använda sig av betydligt mer detaljerade bilder även vid 

ordinlärning. Inte minst för att ge eleverna förtroende och särskilja deras undervisning från 
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barnens, utan även för att låta de elever som har kommit lite längre i gruppen få möjlighet 

att bli extra stimulerade.   

Några lärare påpekar också svårigheten i att hitta bra bilder som passar till syftet. Det 

skulle även kunna vara som så att läraren har svårt att hitta bilder på grund av copyright, 

men detta är inget som lärarna nämner. Personligen hade jag gärna sett ett större utbud av 

bilder i en databas för pedagoger, där det finns bilder som är ämnade utifrån olika 

undervisningssituationer och som berör många olika syften.  

Inom alfabetiseringen är det också vanligare att läraren tar egna fotografier på eleverna 

från diverse studiebesök. Detta verkar vara uppskattat både bland elever samt lärare, just 

av den enkla anledningen att det är lättare att arbeta med dessa bilder då eleverna kan 

komma ihåg känslan och lättare återkoppla till vad som hände (Franker 2007:88f). 

Några av lärarna anser att de inte medvetet plockar bort specifika bilder, men att det kan 

ske utifrån en automatisk självcensur. Detta skulle kunna ses som en del av den praktiska 

yrkesteorin som Lauvås och Handal nämner i sin studie och som merparten av alla 

människor är omedvetna om (Lauvås & Handal 2001:203 i Franker 2007:68f). De bilder 

som inte kommer med i undervisningen är bilder som kan anses vara stötande eller bilder 

som kan väcka traumatiska minnen till liv. Några påpekar att vissa bilder som nakenbilder, 

inte heller uppfyller ett syfte på de lägre sfi-nivåerna. Även eleverna anser att bilder som 

kan vara traumatiska bör undvikas.  

Det är av förståeliga skäl att bilder som kan anses traumatiska inte används.  Den här 

typen av bilder är emellertid vanligt förekommande i media. På grund av det så borde även 

sådana bilder ha ett eller flera syften i undervisningen. Med andra ord kan den här typen av 

bilder både ses som informativa, men även expressiva då de också skapar associationer 

(Franker 2007:23f). I sfi ska läraren även bidra med en samhällsförståelse och då världen 

inte alltid ter sig så vacker måste läraren även plocka in bilder som skildrar aktuella 

händelser. Inte minst sagt bildens tillhörande vokabulär är något som eleven förr eller 

senare bör känna till.  

Ingen av de intervjuade lärarna eller eleverna nämner begreppet BLIX eller liknande. 

Detta kan man dock tänka sig att det är ett begrepp som bör tas upp i utbildningen av sfi-

lärare, men som uppenbarligen inte är något som nämns. Om BLIX emellertid jämförs med 

min definition av en enkel bild, så finns det vissa skillnader. Dels handlar min definition 
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om en bild utifrån hur den ser ut och betyder inte att bilden är enkel att tyda. Utöver det 

berör jag inte huruvida det är en färgbild eller svartvit bild eller hur dessa moment skiljer 

sig åt. Min definition talar heller inte om vilken form som bilden har eller hur en eventuell 

text ser ut. Däremot så stämmer det överens med att den inte är alltför artistisk.  

Ser vi på hur lärarna väljer bilder så verkar det alltså framförallt utgå efter ”min” 

definition av enkel bild, snarare än att utgå från hur man egentligen bör tänka vid val av 

bild. 

 

5.3 Bilder utifrån ett undervisningssyfte 

Det som framgår av lärarnas intervjusvar är att olika bilder används för att nå olika syften. 

Enklare bilder används för att ge eleverna nya ord, medan mer detaljerade bilder 

förekommer för att föra en diskussion.  

Detta låter ju realistiskt, men jag tror samtidigt att man inte får vara rädd för att tänja på 

gränserna och testa nya saker. Kanske skulle det kunna vara som så att mer detaljerade 

bilder ger upphov till en bättre inspiration och motivation hos eleverna.  

Det är viktigt att man inte glömmer bort de studier som visar att det krävs en träning på 

att avläsa bilder. Detta betyder att alla elever och lärare egentligen skulle behöva lära sig 

hur en person kan avläsa en bild och vad man bör tänka på när man väljer en bild till sina 

elever. I min studie tog jag enbart upp en bråkdel av alla saker man bör tänka på vid 

urvalet av bild. Detta är också viktigt ur den aspekten att man enligt vissa teorier grundar 

sina val på egna erfarenheter och värderingar som många gånger inte alls har vetenskapliga 

belägg. Trots detta är det endast en av eleverna som nämner att bilderna ibland saknar 

syfte. Detta skulle kunna bero på att han är en D -elev som har en lärare som använder sig 

av bilder i läromedlen, till skillnad mot alfabetiseringslärarna som ofta tar bilder 

tillsammans med eleverna. 

 

 

5.4 Finns det en risk att läraren infantiliserar de elever som är analfabeter? 

När det gäller infantiliseringen så skriver Franker i sin diskussion bland annat att det kan 

finnas stöd i beläggen om att lärare infantiliserar sina elever. Somliga svar kan även i min 
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undersökning tolkas på detta sätt, men jag tycker det också är av vikt att belysa att olika 

bilder används i förhållande till olika syften, vilket jag redan lyft fram. Det är också som så 

att jag ser att det krävs mer kunskap för att veta hur man ska lära sig att tolka och välja 

bilder till sina elever för hela lärarkåren. Detta innebär med andra ord att ämnet bör föras 

upp på en mer nationell nivå, då läroplanerna och kursplanerna inte hjälper till och 

förtydligar särskilt mycket. Bilden nämns ytterst sällan, trots att människan omges av 

bilder konstant. 

 I flera av studierna som jag berört bland annat Bourdieu, (Franker, 2007:17) Fuglesang 

(1982:159ff, Jacobsen 1983:50) och UNESCO nämner vikten av att ta hänsyn till elevens 

bakgrund, det vill säga både ålder, erfarenheter och tillhörande kultur. De flesta 

alfabetiseringslärarna har som jag tidigare nämnt arbetat mycket utifrån att använda sig av 

bilder på eleverna själva som framförallt tas under studiebesök. När det däremot gäller att 

utgå från elevernas kulturella bakgrund, så är det bara en av alfabetiseringslärarna som 

nämner detta mer specifikt. Den intervjuade läraren beskrev också hur eleverna ibland tagit 

med sig bilder hemifrån eller även tecknat egna bilder. Vad det beror på att det bara är en 

lärare som berör ämnet är svårt att säga. Bland alfabetiseringslärarna tror jag att det beror 

på att detta är något som sitter i ryggmärgen att utgå från elevernas egna erfarenheter. Till 

viss del kan det också vara att lärarna fokuserar på bilder med svenska motiv, då mycket 

inom sfi handlar om att guida eleverna in i den nya kulturen och då finns det andra syften 

med bilderna. Detta kan emellertid också ses som en form av moraliserande, att vi i väst 

ska lära ut hur man ska leva och agera som Kumar skrev (Dighe 2004:13).  

Ytterligare en aspekt kan vara att de bilder som produceras nu för tiden har blivit mer 

och mer kulturfritt (Franker 2007:38). Det kan vara något som speglar lärarens pedagogik, 

men det kan också vara som så att det är svårt att få tag på de bilder man vill ha. Här 

antyder Jacobsen också att beteendet hos vissa lärare tenderar att fokusera på 

infantiliserande bilder istället för att faktiskt ta tillvara på elevernas kunskap (Jacobsen 

1983:44,52). 

Något som emellertid är motsägningsfullt i de tidigare studierna är att elever som inte 

gått i skola måste få lära sig hur man tolkar en bild. Annars finns det enligt vissa studier en 

risk för att det uppstår diverse missförstånd (Franker 2007:9,30). Med motsägelsefullt 

menar jag att författarna först anser att lärarna infantiliserar de vuxna, men att de sedan 
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menar att eleverna behöver lära sig att tolka bilder då de inte går i skolan. Här nämns 

begrepp som bildkontext. Bland annat så innebär det att betraktaren bör veta var bilden är 

tagen (Eriksson & Göthlund, 2004:38 och Pettersson 2008:65). Ytterligare krävs det att 

avläsaren omges av samma kulturella ramar som bilden gör, för att inte riskera en 

feltolkning (Eriksson & Göthlund, 2004:160). Enligt min studie så anser istället merparten 

av eleverna att det alltså inte krävs någon skolbakgrund, utan att livserfarenheten är minst 

lika viktig för bildtolkning. Utöver det så har det ju visat sig att flertalet av lärarna inte har 

någon utbildning om detta, vilket bevisar att om en person gått i skolan i större delen av 

sitt liv, så innebär inte det att personen ifråga kan tolka bilder. Detta kan samtidigt 

förklaras genom att som Eriksson & Göthlund uttrycker det att människan i slutändan 

skapar sig relativt snabbt en idé om vad en bild föreställer (Eriksson & Göthlund, 

2004:16). Frågan är dock om vi alltså inte trots att vi växt upp i skilda världar med olika 

kulturer kan tolka bilder från andra kulturer? Människan är trots en varelse som har en 

förmåga att anpassa sig väldigt snabbt till olika situationer och miljöer och detta torde även 

gälla bildtolkningar.  

5.5 Hypotes: Enklare bilder2 används i större utsträckning bland sfi-elever 

med kort eller ingen skolbakgrund. 

Min hypotes i undersökningen visar sig stämma. Det finns flertalet argument kring varför 

det är på det sättet och dessa har jag tagit upp vid flera tillfällen. I första hand fick jag 

uppfattningen genom tidigare studier att det sker på grund av en infantilisering, men har 

sedan upptäckt att det finns flera skäl som kan anses rimliga. Även enklare bilder borde 

dock kunna förekomma på högre nivå då även de är behov av ordinlärning. Problemen som 

återstår för att kunna få en mer kvalitativ bildanvändning i sfi-undervisningen innebär inte 

bara en förändrad syn på våra elevers förkunskaper. Det borde även alltså ske en 

uppgradering av bildens status i samhället (Franker 2007:29) och framförallt som ett 

pedagogiskt hjälpmedel.  

Även de som håller i utbildningar för sfi-lärare och pedagoger i allmänhet bör ha 

tydligare fokus på hur man ska arbeta med bilder och vikten av att kunna tolka bilder. Jag 

                                                        
2 Med enklare bilder syftar jag på bilder som inte består av detaljer, bak- och förgrund, 
utan endast fokuserar på det tänkta samtalsobjektet. 
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tror också som det framgår i Petterssons studie att bildens status måste öka för att även få 

ett ökat värde inom undervisningsvärlden. En av lärarna ansåg att eleverna på D-nivå 

framförallt ska ägna sig åt textens struktur. Detta är givetvis inget felaktigt antagande, men 

jag tror att lärarna måste komma ihåg att vi lever i ett samhälle som kommunicerar mycket 

genom bilder. Därför måste lärarna även anpassa sig efter detta och arbeta mer utifrån 

bilder i undervisningen.  

6. Avslutning 
Många av de frågor som jag har ställt under studiens gång har lett till svar som jag inte 

väntat mig. Till en början så fanns det en bild av att elever som kommer ifrån länder som 

har andra kulturer inte utsätts för samma typ av bilder som i Sverige. Detta har emellertid 

visat sig att det främst gäller Somalia, som inte har särskilt mycket bilder över huvudtaget. 

Några elever som har en kort skolbakgrund i Irak, ansåg att de heller inte arbetade så 

mycket med bilder i skolan. Merparten har emellertid mött diverse bilder, både i skolan 

och utanför skolans ramar. Utöver det så anser merparten av de intervjuade eleverna att de 

behärskar att tolka alla bilder, tack vare sina erfarenheter genom livet. De anser att man 

inte behöver ha gått i skolan för att kunna avläsa en bild. Detta innebär att då de flesta 

lärarna visserligen av olika anledningar väljer att använda enklare bilder bland 

analfabeterna, kan våga ta ett steg längre. Om lärarna gör det kan de även undvika debatten 

kring huruvida det pågår en infantilisering i skolan eller ej och även låta vuxna känna sig 

vuxna. Även om det är få som uttrycker negativa tankar kring bildvalet i skolan, kan jag 

inte låta bli att tänka att det måste finnas någon kritik. Frågan är dock hur man ska göra för 

att få fram den? 

Det har varit ett intressant ämne som är långtifrån färdigstuderat.  Ett ämne som visar att 

bilden fortfarande har en relativt låg status i skolan. Bilden kan samtidigt öppna dörrar som 

främjar en snabbare språkutveckling. Genom att jag också frågade elever fick jag en rikare 

bild än om jag bara intervjuat lärare som tidigare studier gjort. Min studie visar emellertid 

bara en bråkdel av vad som skulle kunna lyftas fram i en större undersökning. Framförallt 

tror jag att det krävs en undersökning där det finns tillgång till professionella tolkar, så att 

det går att få fram utförligare och därmed mer tillförlitliga svar.  
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6.1 Framtida forskning 

I en senare studie hade det varit av intresse att ta kontakt med diverse lärar– och 

sfiutbildare, för att ta redo på hur de ser på vikten av att behandla bilder som ett ämne i 

undervisningen. Det hade samtidigt varit intressant att belysa läroplanernas ganska luddiga 

formuleringar och utgå ifrån om individuella tolkningar kan resultera i olika 

undervisningssätt. Kan individuella tolkningar resultera i skiftande kvalité? Måste en elev 

kunna hantera de bilder som de möter för att undgå tolkningar som kan leda till problem? 

För att komma till botten med diverse problem som kan uppstå i en utbildning som sker på 

ett främmande språk för eleverna och i en kultur som är obekant, krävs en rejäl 

djupdykning. Även om lärare besitter diverse ämneskunskaper, är det viktigt i fall som 

dessa att vi är en brygga till integrationen. Eftersom integrationen till stor del sker genom 

språket. För att kunna göra det på bästa möjliga sätt, måste lärare och elever bli medvetna 

om skillnader och likheter i syn- och tankesätt hos respektive kulturer. Vi i västvärlden 

måste också öppna upp för nya sätt att arbeta på och inse att vi också har en del att lära oss 

av människor från andra delar av världen (Rampal, 1997).  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide till lärare 
 
A) Bakgrund 
  

 Hur länge har du arbetat som sfi-lärare? 
 Har du arbetat som lärare inom andra ämnesområden? 
 Vilka sfi-nivåer arbetar du med nu? 
 Har du under din lärarutbildning/sfi-studier eller kompetensutveckling fått 

information om hur man ska arbeta med bilder i sfi-undervisningen? Vilken 
information/kunskap? 

 
 
B) Material 

 Hur ser du på bildanvändningen i sfi-undervisningen? 
 Hur ofta använder du dig av bilder? 
 Vilken typ av bilder brukar du använda dig av när det gäller yttre form (foto, färg 

etc.)? 
 Vilken typ av bilder brukar du använda dig av när det gäller inre form (motiv)? 
 Vad är syftet med att använda sig av bilder i undervisningen? 
 Vad är fördelen med att använda sig av bilder i sfi-undervisningen? 
 Använder du dig av samma typ av bilder oavsett elevens sfi-nivå? 
 Använder du dig av samma typ av bilder oavsett elevens kultur/religion? 
 Finns det bilder som du föredrar?  
 Finns det bilder som du vill undvika?  

 
C) Eleverna 
 

 Behöver eleverna någon förförståelse innan de ser bilderna? 
 Hur vet du att eleverna förstått innehållet? 
 Finns det något som gör det svårt att använda sig av bilder i sfi-undervisningen? 
 Upplever du att det är olika syn på samma bild, beroende på vilken kultur som 

eleverna har? 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide till elever 
 
A) Bakgrund 
 

 Från vilket land kommer du? 
 Hur länge har du gått i skolan i Sverige?  
 Har du gått i skolan i ditt hemland? Hur länge har du i så fall gått i skolan? 

 
B) Material 
 

 Brukar din/dina lärare använda sig av bilder i sfi-undervisningen? 
 Tycker du att bilderna är bra? Ge exempel. 
 Tycker du att bilderna är dåliga? Ge exempel.  
 Vilka bilder tycker du bäst om? 
 Vilka bilder tycker du sämst om? 

 
 
C) Eleverna 
 

 Vad har ni för typ av bilder i ditt hemland? 
 Använder man bilder i skolundervisningen i ditt hemland? 
 Tycker du att det är viktigt med bilder i sfi-undervisningen? 
 Finns det bilder som är lättare att förstå? 
 Finns det bilder som gör det svårare att förstå?  
 Tycker du att bilderna som används på A-nivå ska vara enklare (dvs. mindre 

informationsgivande), än de som är på B-nivå etcetera?  
 

 


