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 Sammandrag 

Franker (2007) gjorde en studie om vilka bilder lärare använder i alfabetisering medan syftet 

med denna uppsats är att tillfråga deltagare i alfabetiseringsundervisning vilka bilder de 

möter i sin undervisning, vilka bilder de tycker hjälper dem att lära sig svenska och som 

engagerar och gör att de använder språket. De metoder jag använder är gruppintervjuer och 

deltagarobservationer. Resultatet visar att deltagarna mött många olika slags bildkategorier i 

sin undervisning. De har olika uppfattningar om nyttan av bilder i undervisningen och av att 

producera egna bilder men majoriteten tycker att bilder underlättar förståelsen och 

tillägnandet av språket. Det som hjälper dem mest och som gör att de lär sig svenska och att 

kommunicera är läroboken. 
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1 Inledning 

Sedan jag läst rapporten Bildval i alfabetiseringsundervisning – en fråga om synsätt (Franker 

2007) där det framkom att det är lärarna som helt styr valet av bilder beslöt jag att undersöka 

vad deltagare utan tidigare skolgång som nu går på studieväg 1 kurs A tycker om de bilder 

som används i deras svenskundervisning. Det finns inte många undersökningar där deltagare i 

grundläggande svenskundervisning för invandrare fått säga vad de tycker om den 

undervisning de får eller fått. Studieväg 1 kurs A är den grundläggande nivån på utbildningen 

i svenska för invandrare, sfi, för deltagare med kort eller ingen tidigare studiebakgrund. I 

denna undervisning utgör bilder ett viktigt inslag för språklig kommunikation och interaktion 

vilka är viktiga komponenter vid språkinlärning. I vårt land förväntas en vuxen person ha läs- 

och skrivfärdigheter för att vara en fullvärdig medlem i samhället och det är av största vikt att 

deltagarna erbjuds den bästa möjliga utbildning. Med utgångspunkt i lärarnas bildval i 

tidigare nämnda studie försöker denna undersökning öka kunskapen om vilka bilder som 

deltagarna möter i undervisningen samt vilka bilder de upplever vara dem till hjälp vid 

tillägnandet av svenska språket. Språkproduktion och engagemang hos deltagarna under eget 

bildskapande och arbete med bilder observeras och redovisas. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka vilken eller vilka av bildkategorierna vardagsbilder, läromedelsbilder, 

bildkort, deltagares och lärares egna bilder, deltagares eget bildskapade och digitala bilder 

som deltagarna i en alfabetiseringsgrupp möter i sin svenskundervisning samt att undersöka 

om deltagarna finner att vissa bilder hjälper dem att lättare förstå svenska och på så sätt 

underlättar tillägnandet av det svenska språket. Syftet är också att observera om deltagarnas 

eget bildskapande och arbete med bilder leder till engagemang och språkproduktion  

• Vilken eller vilka av bildkategorierna upplevs som hjälp till språktillägnande och 

språkproduktion av deltagarna?  

• Vilket engagemang och vilken språkproduktion kan observeras vid bildproduktion 

och arbete med bilder? 
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2 Bakgrund 

Bilder är ett pedagogiskt verktyg för läs– och skrivinlärning och används frekvent i 

språkundervisning av analfabeter. I kapitlet förklaras vad som menas med alfabetisering och 

kommunikation. Kommunikationsteorier beskrivs och det sista avsnittet handlar om 

bildforskning och beskriver olika slags bildkategorier som används i undervisning av 

analfabeter. 

2.1 Alfabetisering  

Definitionen för en analfabet är en person som vid vuxen ålder inte kan läsa och skriva. 

Alfabetisera betyder att undervisa vuxna analfabeter i läskonstens grunder (Svensk ordbok 

2009:34, 56). Av de deltagare i svenskundervisning för invandrare som inte har gått i skola i 

ursprungslandet är majoriteten totala analfabeter. De kan inte forma bokstäver eller siffror 

och kan därmed inte heller läsa och skriva eller utföra komplicerade räkneuppgifter 

(Kuyumcu 1993:146). I Sverige är vuxnas läs-, skriv- och räkneförmåga hög och det innebär 

att det ställs höga förväntningar på läs- och skrivkunnighet på den som invandrar hit (Franker 

2004:684). Ett begrepp som det talas om i dessa sammanhang är litteracitet. Enligt 

UNESCO:s definition på litteracitet måste färdigheterna ses i relation till individens behov 

såväl som till samhällets (UNESCO:1985). 

Frågan är om det finns en skillnad mellan hur läs-och skrivkunniga och analfabeter 

uttrycker sig, lär sig och tänker och i så fall på vilket sätt. Men att inte kunna läsa och skriva 

betyder inte att man är en mindre tänkande varelse än en som kan läsa och skriva (Kuyumcu 

1993:129).  

Alfabetisering inom sfi kan ske på modersmålet eller på svenska, ofta erbjuds inte något 

alternativ utan det sker på svenska. Attityden till alfabetisering på modersmålet har varit 

negativ i Sverige då många trott att alfabetisering då måste ske två gånger, först på 

modersmålet och sedan på svenska och att detta då tar dubbelt så lång tid. Istället är det så att 

när man väl har knäckt läskoden på sitt modersmål så är det relativt lätt att överföra tekniken 

till ett annat språk (Kuyumcu 1993: 148-149).  

Det finns två olika modeller för alfabetiseringsundervisning, den ena är baserad på 

bristperspektiv och den andra på resursperspektiv. I den första modellen står skolans värld för 

sig och det deltagarna lär sig där påverkar inte deras liv utanför skolan. I den utvidgade 
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modellen skapas fält mellan skolan och vardagslivet och här finns det plats för 

utvecklingsmöjligheter och här kan deltagarna utifrån sina tidigare livserfarenheter 

förberedas för nya utmaningar (Franker 2004:701–702).  

Språket måste användas till att stärka elevernas intellektuella, estetiska och sociala 

identiteter om det ska bidra till elevernas empowerment, vilket innebär det gemensamma 

skapandet av makt. Om man inte främjar aktivt och autentiskt språkbruk för dessa syften i 

skolan är det risk för att elevernas grepp om de kunskapsrelaterade och vardagliga aspekterna 

av sitt andraspråk förblir ytliga och passiva (Cummins 2001:104). 

Inom alfabetiseringen är det viktigt att behålla ett vuxenperspektiv där arbetet utgår från 

de vuxnas villkor, erfarenheter och behov och även tar hänsyn till deras kognitiva mognad. 

Arbetet måste kännas meningsfullt och hela tiden utgå från och beröra deltagarnas 

livssituation. Autentiskt material som finns i samhället, skönlitteratur, läromedel för vuxna 

och olika datorprogram ska användas (Myndigheten för skolutveckling 2005:15–18). Tre ord 

som alfabetiseringsundervisningen bör bygga på är respekt, engagemang och gemenskap. 

Deltagarna måste få känna att de bemöts med respekt och att bristande språkkunskaper inte 

förminskar dem som människor. Att som vuxen tillägna sig ett nytt talspråk och att lära sig 

läsa och skriva underlättas om man känner gemenskap med klasskamrater och lärare (Thors 

2011:7–9). För att inlärningen ska kännas meningsfull måste inlärarna se att de har nytta av 

det de lär sig i skolan. Det är viktigt att arbeta med förförståelsen så att alla förstår vad orden 

och fraserna betyder och hur och när de ska användas. Det är vanligt att utgå från det 

konkreta, vidare till en tydlig bild, ett foto eller en illustration av föremålet för att till sist 

ljuda och skriva bredvid bilden (Mörling 2007:59–60).  

2.2 Kommunikation 

Människor står inte i direkt otolkad kontakt med omvärlden utan vi hanterar den med hjälp av 

olika fysiska och intellektuella redskap. Det viktigaste medierade, förmedlande, redskap vi 

människor har är enligt ett sociokulturellt perspektiv vårt språk. Språket är ett kulturellt 

liksom ett interaktivt och ett individuellt redskap och det kan därför fungera som en bro 

mellan kulturer, interaktion och tänkande. Trots detta räcker det inte för att vi ska kunna dela 

våra känslor och upplevelser med någon annan. För att det privata ska bli tillgängligt för 

andra krävs det någon form av mediering, till exempel kan gester, mimik och bilder vara de 

funktioner som behövs för att kommunikation ska uppstå (Säljö 2000:81–87).  

Gruppens betydelse för trygghet i inlärningssituationen har lyfts fram i flera 

forskningsstudier. Gruppen ger familjekänsla samtidigt som den öppnar för nya relationer och 
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underlättar för individen att våga pröva något nytt (Myndigheten för skolutveckling 2005:16).  

Det är viktigt att komma ihåg att det talade språkets naturliga form är ansikte mot ansikte, 

talandet är det primära. På vårt modersmål kan vi tala grammatiskt rätt utan att ha några 

grammatiska kunskaper. Andra kommunikationsformer är komplement, till exempel skrift 

och bild (Säljö 2000:161–164). 

Kommunicera, från latinets communicare, betyder att göra gemensam, att dela något med 

andra. En förutsättning för all kommunikation är att man har en gemensam kod och ett 

gemensamt teckensystem, både för text och för bild (Eriksson & Göthlund 2004:20). All 

kommunikation förutsätter att vi använder någon form av språk som kan uppfattas och tolkas 

av andra. Tal- och skriftspråk är dominerande i vår utbildning trots att mellan 70 och 90 

procent av all information vi tar till oss kommer från andra källor, till exempel bilder och 

musik. Alltmer av kommunikationen består av bilder (Ander 2003:12). Den mänskliga 

hjärnan har extremt stor kapacitet när det gäller bearbetning av och minne för bilder 

(Pettersson 2008:129). 

I en kommunikativ språkundervisning ser man innehåll och arbetssätt som en helhet – 

arbetssättet är en del av innehållet och innehållet är en del av arbetssättet. Det innebär att 

undervisningen ska ge många tillfällen till språkanvändning då man lär sig att kommunicera 

genom att delta i kommunikation. Det är viktigt att klimatet i inlärningssituationen är 

stödjande både socialt och emotionellt för att deltagarna ska kunna samverka och samspela 

med varandra i klassrummet och förbereda sig för olika situationer utanför klassrummet 

(Lindberg 1996:29).  

Den mänskliga hjärnan är delad i två hjärnhalvor. Den vänstra halvan är aktiv när vi talar, 

skriver, läser eller löser matematiska problem. Personer med en dominant vänsterhalva tänker 

och handlar ofta logiskt. Den högra delen aktiveras av icke verbala aktiviteter sådana som att 

teckna, måla eller lyssna på musik. Den stimuleras också av färger, bilder, rörelse och rytm. 

De flesta av oss är inte utpräglade text- ljud- eller bildmänniskor och det kan vara bra att 

tänka på när det gäller undervisning. Om alla ska ta till sig information bör alla sinnen 

involveras, det vill säga kommunicera med båda hjärnhalvorna. I undervisningssammanhang 

har kommunikation med den vänstra hjärnhalvan haft högst status och det är i första hand den 

vänstra hjärnhalvan som betygssätts i skolan (Ander 2003:20).  

Lindberg (1996) nämner fem viktiga punkter vilka enligt Nunan (1991)  kännetecknar en 

kommunikativ språkundervisning. De är: En stark betoning av interaktionens betydelse för 

inlärning av kommunikativa färdigheter. Prioritering av autentiskt material i undervisningen. 

Möjligheter för inlärarna att fokusera inte bara på själva språket utan också på sin egen 
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inlärning. Tillvaratagande av inlärarnas egna erfarenheter som utgångspunkt för 

undervisningen samt att koppla språkinlärningen i klassrummet till språkliga aktiviteter 

utanför klassrummet (Lindberg1996:30). 

2.3 Bilder i undervisningen  

I alfabetiseringsundervisning är det vanligt att använda bilder och det är viktigt att välja 

lämpliga bilder i undervisningen så att de verkligen underlättar kommunikation när lärare och 

elever inte har ett gemensamt språk att kommunicera på. Sättet att tolka bilder skiljer sig åt 

mellan kulturer och vi har svårare att tolka bilder som är producerade i ett socialt eller 

kulturellt sammanhang som vi inte känner (Franker 2004:681–682). Som lärare är det viktigt 

att identifiera bildavsändarens tänkta målgrupp för att kunna ta ställning till om bilden är 

lämplig att använda i alfabetiseringsundervisning och i den aktuella undervisningsgruppen. 

Bilder fungerar inte automatiskt som kommunikationsmedel och verktyg i språkinlärning 

varför läraren måste anpassa och konstruera dem utifrån den kunskap hon har om 

deltagargruppen (Franker 2007:62–63). 

Alfabetiseringsundervisningen behöver entydiga och informativa bilder som är styrda av 

avsändaren men läraren måste vara vaksam på att en bild kan ge flera olika associationer och 

inte bara en rätt tolkning. För att generera samtal och öka muntlig färdighet är expressiva, 

mångtydiga bilder bäst lämpade. De ger också mottagaren mer eget tolkningsutrymme 

(Franker 2007:96–97).  

När bilderna är nära den egna verkliga erfarenheten förstärker den vår kunskap och det 

överlägset bästa sättet att förstå ett budskap är när bild och text samverkar. Om bilderna inte 

tillför något till texten i en lärobok är effekten neutral. Orealistiska bilder eller bilder med 

dålig textöverensstämmelse kan ha en negativ effekt på inlärning (Pettersson 2008:129–130). 

Den berättande bilden är en gestaltning av vår förståelse av verkliga händelser. Bilderna är 

illustrationer till berättelser som bygger på verkliga eller uppdiktade händelser. Bildskaparen 

utgår från egna erfarenheter i kombination med bilder som hon sett tidigare (Eriksson & 

Göthlund 2004:135–136). Att få berätta om sig själv utifrån bilder kan öka deltagarens 

självkänsla och självförtroende (Franker 2007:64). Individer som skapar bilder fastnar ofta 

för ett särskilt motiv som återkommer i olika bilder. Kanske motivet skapar kontakt med 

självet och väcker omedvetna tankar till medvetenhet hos bildskaparen och gör det möjligt att 

förstå samband i sitt eget liv (Eriksson & Göthlund 2004:145). 

Bildförståelse har definierats som sättet att förstå bilder utifrån sändarens avsikter. Hur 

mottagaren har tagit emot bilden har däremot inte ägnats mycket intresse (Sahlström 



11 
 

1997:73). Bildförståelse fås genom informell utbildning. Vad händer om tvådimensionella 

bilder inte möter avläsaren i någon större omfattning, innan skriftspråket introduceras?  

Då påverkar säkerligen bildavläsning och alfabetisering varandra ömsesidigt: Om man lärt sig tolka bilder 

måste, logiskt sett, tolkning av bokstäver och ord bli lättare. Av det omvända följer att en läskunnig person med 

vana att tolka bilder, har viss nytta av sin läsfärdighet när illustrationer och symboler ska tydas. För att skapa 

bästa möjliga bildtolkningsförmåga måste lärare inom den formella utbildningen, dvs. skolan, ägna stor 

uppmärksamhet och mycken tid åt att studera och tolka bilder med eleverna. (Sahlström 1997:130)  

Visualiseringar kan enligt Gärdenfors (2010) användas i språkundervisning till exempel i 

bildlexikon. Det finns stora möjligheter att skapa och presentera visualiseringar med hjälp av 

IT och med hjälp av datorn kan ett pedagogiskt material förstärkas. På datorskärmen kan en 

text förklaras med en grafisk illustration, en rörlig film kan illustrera texten och ljud kan 

kommentera filmen. Istället för att läsa en text i samband med att man tittar på en bild eller en 

illustration i en lärobok kan man kombinera ett visuellt material med en talad röst som läser 

texten. På så sätt aktiveras de två, för varandra oberoende, arbetsminnena för synen och för 

hörseln. När språk och bild presenteras för två olika sinnen har hjärnan kapacitet att ta till sig 

och skapa samband mellan de två typerna av information. Hjärnan har lättare att hantera 

materialet om den språkliga informationen presenteras via en röst än om språket presenteras 

visuellt som en text (Gärdenfors 2010:238–239).  

Det finns flera olika bildanalysmetoder som varit bundna till en viss tid eller riktade mot 

en speciell bildtyp. Historiskt sett var det mest konstbilder som analyserades. Idag när det 

finns bilder överallt måste alla olika slags bilder analyseras. Att se och tolka en bild är olika 

grader av samma sak. När man analyserar en bild tränger man djupare i förståelsen av bilden 

och förstärker upplevelsen. Analysens uppgift är också att höja medvetenheten om att bilder 

påverkar och förändrar oss (Wetterholm 1992:60). 

Undersökningen utgår från de bildkategorier som Franker (2007) kom fram till att lärare 

använder sig av i alfabetiseringsundervisning. I hennes studie deltog femtiotre lärare och 

enkätundersökningen som ligger till grund för studien gjordes under en nordisk konferens för 

alfabetiseringslärare (Franker 2007:42–43). Alla lärare utom en i Frankers studie använde 

bilder i undervisningen. I studien framgår det att det är lärarna som helt styr valet av bilder. 

Deltagarna nämns inte (Franker 2007:58–59). Frankers bildkategorier är autentiskt-, 

förproducerat- och egenproducerat material samt lärarnas och deltagarnas eget bildskapande. 

En kategori som inte finns med i Frankers (1997) studie är interaktiva läromedel och nya 

läromedel. 
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Vardagsmaterial är material som inte är producerat för att i första hand användas i 

undervisning. Det kan vara dagstidningar, matannonser, broschyrer, tidtabeller, hyresavier 

m.m. Detta är det mest frekventa bildmaterial som lärarna använder sig av i 

alfabetiseringsundervisning (Franker 2007:52–53).  

Förproducerat material är till exempel läromedel och bildkort producerade för en viss 

målgrupp. Alla läromedel som lärarna använde i Frankers (2007) studie var producerade för 

andraspråksinlärning. Alla var däremot inte producerade för vuxna inlärare och inte heller för 

vuxna nybörjarläsare. Ungefär en tredjedel av lärarna använde sig av bilder ur läromedel, 

flera använde bilderna i samband med att de i övrigt använde sig av läromedlet. Det finns 

flera olika förproducerade bildkort som ofta visar enstaka föremål eller enkla handlingar utan 

någon särskild kontext. Bilderna kan vara teckningar eller fotografier och är oftast i färg. 

Hälften av lärarna säger att de använde sig av denna typ av bilder. Egenproducerat material 

kan bestå av bilder och texter som läraren tillverkat för ett speciellt ändamål. I studien var det 

endast några lärare som uppgav att de använde denna typ av material. Än färre använde 

digitalkamera för att fotografera deltagarna och/eller närmiljön. Två lärare använde egna 

foton i sin undervisning, en byggde upp en historia med sin egen familj som utgångspunkt 

och den andra använde egna foton som hon kunde berätta mycket om för deltagarna. Några 

lärare använde sig även av deltagarnas egna foton (Franker 2007:55–58). 

Några få lärare i Frankers (2007) studie uppgav att de använde sina egna ritade bilder på 

tavlan eller på papper i undervisningen och en sa att hon använde deltagarnas teckningar i sin 

undervisning. Det var endast fyra av femtiotre lärare som hade en större variation i sin 

användning av bilder än de presenterade och de använde även video och lät deltagarna 

producera egna bilder eller ta med sig eget bildmaterial till undervisningen. Det finns flera 

forskare som har visat att bilder förstärker och underlättar förståelsen och befäster kunskap 

samt att nya begrepp med fördel kan förklaras med hjälp av tecknade bilder. Om lärarna 

skapade fler egna bilder så skulle de få större förståelse för att utveckla deltagarnas eget 

bildskapande och aktivt använda det som en del av kunskapsinhämtandet (Franker 2007:61– 

63). 

Det har tillkommit nya läromedel som inte fanns vid Frankers studie, anpassade för vuxna 

andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund. Ett av dessa är materialet ABC för 

vuxna (Thors 2012) vilket innehåller fotografier och teckningar ordnade efter teman. 

Basläromedlet Framåt A (Mörling:2008) är anpassat för nyanlända och innehåller tre 

textböcker, ljudinspelningar av texterna, kopieringsunderlag med bilder och övningsuppgifter 

samt ett USB-minne med digitala presentationer till merparten av sidorna. Bilderna i 
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textboken är i färg och det finns både tecknade bilder och fotografier. I många klassrum finns 

det numera en fast monterad PC-kanon vilken underlättar användandet av autentiska bilder, 

video och andra bilder som lärare kan söka efter på Internet och använda när det behövs. För 

de som har tillgång till smart board öppnas än fler möjligheter. 



3 Metodiska och teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras val av metod och därefter planeringen för undersökningens 

genomförande samt genomförandet. 

3.1 Metodval 

Undersökningen har en fenomenologisk infallsvinkel eftersom syftet är att ta reda på 

deltagarnas uppfattningar och åsikter, attityder och känslor kring olika bildkategorier i deras 

svenskundervisning, som i detta fall är detsamma som alfabetisering då deltagarna har ingen 

eller mycket kort studiebakgrund. Ett fenomenologiskt synsätt betonar subjektivitet, 

beskrivning, tolkning och medverkan (Denscombe 2009:109). För att kunna beskriva 

deltagarnas engagemang och aktivitet i språkutbildningen görs observationer där min roll 

som forskare är känd och där deltagarna har samtyckt till att forskaren får göra anteckningar 

och ljudupptagningar (Denscombe 2009:285). Intervjuaren och deltagarna har inte ett 

tillräckligt stort gemensamt ordförråd så beroendet av tolkhjälp har styrt metodvalet till 

gruppintervjuer (Kvale & Brinkmann 2009:160). 

Skillnaden mellan en personlig intervju och en gruppintervju är att forskaren i en 

gruppintervju kan få flera svar på en fråga under samma intervju och även möjligheten att 

öka antalet deltagare i forskningen genom att intervjua flera vid samma tillfälle. I båda fallen 

är det intervjuaren som står i centrum och frågor och svar kanaliseras genom intervjuaren. I 

gruppintervjun kan forskaren få större variation av erfarenheter och åsikter i undersökningen. 

En gruppdiskussion gör att deltagarna får lyssna till alternativa synpunkter som de antingen 

kan uttrycka stöd för eller ifrågasätta (Denscombe 2009:236–237). I gruppsammanhang 

passar det att ha en semistrukturerad intervju där forskaren har en färdig lista på ämnen och 

frågor som ska ställas och besvaras. Denne är under intervjun inställd på att vara flexibel när 

det gäller ordningsföljden på frågorna och på att ge de intervjuade utrymme att tala utförligt 

och utveckla sina idéer om det som tas upp (Denscombe 2009: 234–235).  

3.2 Informanter 
Undersökningens syfte är att låta deltagare i svenskundervisning för invandrare ge sina 

åsikter och tankar om bildanvändning i den undervisning de får samt att studera deltagarnas 

språkproduktion och engagemang vid arbete med bilder. Informanterna är elva till antalet och 

de går alla på sfi studieväg 1 kurs A. Ingen av dem har gått i skola tidigare och de kunde inte 

läsa och skriva innan de började på sfi. Deras modersmål är sorani, somaliska, dari och 
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hazaragi – de senare är språkformer av persiska som talas i Afghanistan. Deltagarna har gått 

på sfi mellan tre och åtta månader. De är i åldrarna 29 – 66 år och de har tilldelats kodnamn. 

Namnen är valda med hänsyn till deltagarens språkgrupp till exempel Yaasmiin, Fatuma och 

Hassan från den somaliska gruppen och Hamid, Malika och Nahal från den afghanska.  

3.3 Bildkategorier 
De bilder som används i undersökningen är autentiskt vardagsmaterial, förproducerat 

material, egenproducerat material, elevers och lärares eget bildskapande samt nya läromedel.  

Kategorierna finns närmare beskrivna i kapitel två.  

3.4 Genomförande av observationer och intervjuer 

Vid datainsamling kan flera olika metoder användas till exempel intervjuer, observationer, 

dagböcker och dokument. Informationen vägs sedan samman för att få en så fyllig och 

fullständig bild som möjligt (Patel & Davidson 2011:107). Jag började med att informera 

deltagarna om undersökningen och be dem om deras samtycke, deltagarna fick 

samtycksblanketten (Bilaga 1) uppläst på sitt modersmål, i enighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:7–11, 14). För att kunna genomföra intervjuerna behövde tolkar 

tillfrågas och därefter bestämdes tidpunkt för intervjuerna. Informanterna delades i 

språkgrupper vilket innebar att tre gruppintervjuer genomfördes. Det är speciellt att göra 

intervjuer och vara beroende av tolk. Orden går inte direkt från en person till en annan utan 

tolkas under vägen mellan intervjuaren och de intervjuade.  

Tillvägagångssättet var likadant vid de tre tillfällena. En lugn plats valdes ut och intervjun 

började med att tolken och deltagarna hälsades välkomna. Jag berättade om undersökningen 

och påminde deltagarna om att de tidigare gett sitt samtycke vilket de bekräftade. Tolken 

läste och undertecknade samtycksblanketten innan intervjun startade. Diktafonen 

demonstrerades och en kort ljudkontroll gjordes. Alla bildkategorier var förberedda och låg 

uppdukade på bordet och intervjuaren hade sina frågor (Bilaga 2) förberedda. Intervjuerna 

fullföljdes utan några missöden och de avslutades med att jag tackade deltagarna och tolken 

för deras medverkan.  

 Fem deltagandeobservationer med ljudupptagningar gjordes och de följdes av 

observationsanteckningar där deltagarnas engagemang och språkproduktion skrevs ner. Även 

uppgifternas art och material som användes vid observationerna antecknades. Då deltagarna 

är vana att ha forskaren som lärare i sin undervisning var observationstillfällena inte 

annorlunda än liknande lektioner under veckan. Att vara i den naturliga miljön är den främsta 
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prioriteringen vid deltagandeobservation därför gjordes observationerna i deltagarnas 

vardagliga inlärningsmiljö. Varje observation är i minst två delar, dels själva genomförandet 

av den givna uppgiften och därefter deltagarnas presentation eller gruppens gemensamma 

skrivande. Genom forskarens erfarenheter av undersökningens kultur kan hon få insikt i det 

som händer (Denscombe 2009:283–284). Inspelningstiden för intervjuerna är sammanlagt 85 

minuter och för observationerna 54 minuter. Allt ljud spelades in med hjälp av en diktafon 

och det sparades därefter som ljudfiler i datorn, sammanlagt 139 minuters inspelning.  

3.4 Bearbetning av empiri  
Först avlyssnades inspelningarna från deltagarobservationerna och efter fem avlyssningar 

skrev jag en sammanfattning av dem. Resultatet redovisas i löpande text med citat från 

empirin och då används informanternas aliasnamn. Intervjuerna fortsatte efter samma 

mönster. Ljudinspelningar har fördelen att svaren spelas in exakt samt att intervjuaren kan 

lyssna på upptagningen flera gånger efter inspelningstillfället (Patel & Davidsson 2003:101). 

Inspelningarna analyserades och resultaten redovisas efter forskningsfrågorna och de olika 

bildkategoriernas rubriker.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Intervjuerna genomfördes i en för informanterna välkänd miljö och frågorna ställdes på 

samma sätt till de tre grupperna vilket skall tolkas så att mätningen är stabil, det vill säga 

tillförlitlig (Trost 2001:61). Tilliten vid deltagandeobservation kan ifrågasättas eftersom 

observationen är så beroende av forskarens jag. På grund av detta är det ytterst svårt att 

upprepa en studie för att kontrollera tillförlitligheten. ”Det är inte lämpligt att tillämpa 

standardiserade kriterier för tillförlitlighet och generaliserbarhet på denna metod” 

(Denscombe 2009:293). Många timmar har ägnats åt granskning av ljudupptagningarna och 

sammanfattningar av dessa. Detta ger en stabil grund till de slutsatser som dras och det bidrar 

till forskningens trovärdighet (Denscombe 2009:380). 
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4 Resultat 

I kapitlet redovisas resultaten från gruppintervjuerna och deltagarobservationerna utifrån 

uppsatsens frågeställningar och att deltagarna har mött de olika bildkategorierna i sin 

undervisning. Resultatet till den första frågan kommer från gruppintervjuerna. Den andra 

frågans resultat är från deltagarobservationerna och de bygger på mina anteckningar och de 

ljudinspelningar som jag gjort under observationstillfällena. Informanterna har tilldelats alias 

namn och de är deltagare på sfi, studieväg 1 kurs A och detta låter jag ibland komma fram i 

resultatredovisningen genom att ge deltagarnas röst en framträdande plats. Det innebär korta 

meningar som inte alltid är grammatiskt riktiga.  

4.2 Bildkategorier som underlättar språktillägnande 

Deltagarna är inte särskilt intresserade av att säga vad de tycker om bilderna så jag får flera 

gånger uppmana dem att säga vad de tycker att autentiska vardagsbilder. Är de bra för att 

lära sig svenska? ”Alla bilder kan hjälpa oss”, säger Hamid. ”Nu kan jag läsa skyltar som jag 

ser från bussen varje dag”, svarar Malika. ”Ja, det gör vi”, säger Nahal. ”De är mycket bra, 

man ser priset”, fortsätter Yaasmiin. Hon vill gärna ha mer autentiskt material.  

Deltagarna är till stor del överens om att det är jättebra att läroboken Framåt A har bilder 

som förklarar vad orden betyder. ”Vi förstår mer om vi får se bilder”, säger flera deltagare. 

De säger vidare att det är mycket bra med en bok. ”Det är en nybörjarbok, så det är bra om vi 

bara använder den och inte en massa annat material.” ”Det är lätt att förstå bilderna i 

läroboken.” Enligt Hamid så är läroboken ”allra bäst när de ska lära sig svenska”. ”Jag är ju 

sjuk som du vet och kan inte alltid hänga med”, säger Hamid. Han brukar be sina barn att 

hjälpa honom att studera hemma och då är boken bra. ”Boken kan hjälpa oss bäst eftersom vi 

är nybörjare”, säger han och fortsätter att upphöja bokens lov. Flera av deltagarna uttrycker 

liknande åsikter. ”Först kunde vi inte skriva våra namn och adresser men nu kan vi skriva 

våra namn och läsa. Jag tror att det är tack vare boken”, säger Nahal.  

Hassan säger: ”Vi vill lära oss språket, att prata, då behöver vi inte bry oss om bilder, det 

är inte rätt”. Han tycker om bilder men han vill prata och träna språket. ”Boken och sen 

jättemycket boken. Jag vill lära mig alla bilderna i läroboken”. ”Man ser bilderna och texten, 

då blir det lättare att förstå”, säger Ayla. Fatuma tycker också om läroboken och hon tycker 

att vi ska lägga mer tid på boken. ”Därför att den första nybörjarboken är bra. Det är bättre att 
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vi använder en bok först innan vi går vidare”. ”Vi kan inte svenska men boken hjälper oss”, 

tycker Zainab. ”Det här materialet kan hjälpa oss”, anser Malika.  

Hamid kommenterar lärobokens bilder: ”Jag kan läsa orden till bilden på Sara, men jag 

förstår inte vad de betyder. Bilden kan inte hjälpa mig att förstå orden. En bild på ett 

suddgummi kan jag förstå. Som du ser kan jag läsa öppna dörren, stäng dörren men bilderna 

gör inte att jag förstår orden. Det är sant att jag förstår när du gör det, - jag öppnar och stänger 

dörren till klassrummet fysiskt, - men jag förstår det inte med hjälp av bilderna”. Malika 

håller inte med Hamid. ”Jag har hjälp av bilderna”, säger hon. ”Jag kan inte läsa så bra men 

med hjälp av bilderna kan jag förstå”.  

”Det är bättre att vi läser än skriver a a a  och v v v”, tycker Nahal. Då protesterar Zainab: 

”Skriva är viktigt för oss. Efter att vi kan skriva kan vi läsa. När vi har skrivit olika bokstäver 

kan det bli ord”. Hamid fortsätter: ”Jag tycker om att skriva. Jag äter mycket medicin och när 

jag läser blir jag trött. När jag skriver håller jag mig vaken”. Vi fortsätter att prata om olika 

lärstilar och vad var och en tycker är det bästa sättet att lära sig på. 

”Jättebra”! säger Fatuma om egenproducerat material. ”Teckningar eller foton”? 

”Digitalkameran är bäst!” ”Svartvita eller färg?” ”Färg är bäst”, säger alla enhälligt. ”Vi blir 

glada när vi får visa våra egna bilder. Fotografier är bra att prata till och att skriva till”, tycker 

Yaasmiin.” 

Deltagarna uttrycker sina åsikter om sitt eget bildskapande. ”Första gången var det svårt.” 

”Vi hoppas att vi blir duktigare.”, säger Leila. ”Är måla att lära sig svenska?” ”Det är OK. 

Men vi undrar hur man lär sig svenska genom att måla.” ”Det är svårt att rita så därför vill vi 

inte.” Yaasmiin tror inte att man lär sig svenska genom att måla. Hon fortsätter: ”Det är bra 

att vi lär oss rita och måla. Vi har bara lite nytta av dessa bilder.” ”De här bilderna är 

värdelösa. De kan inte lära oss svenska”, säger Hassan.  

”Om vi hela tiden studerar i boken så blir vi trötta och då kan det vara bra att måla som en 

paus”, tycker Hamid. Malika: ”Bilderna kan inte hjälpa oss som boken kan. De gör inte att du 

talar svenska.” Nadal: ”Värdelösa.” Hamid fortsätter: ”Om vi studerar hela tiden blir det 

tråkigt så jag tycker att det är jättebra att måla som paus. Vi kan lära oss om färger, skratta 

och prata. När vi har målat så pratar vi om bilderna vi har målat i klassen och vi skrattar på 

vägen hem. Jag tycker om att måla och jag tycker om att skratta åt våra bilder. Det kanske gör 

att vi lättare kan lära oss när vi skrattar.” 

Deltagarna tycker att datorn och digitala bilder är bra. De digitala bilderna till läromedlet 

tycker deltagarna mycket om. De tycker bäst om de bilder som är i färg. Yaasmiin vill gärna 

att vi ska titta på nyheterna varje dag när vi startar våra lektioner. ”Prata svenska. Skriva och 
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läsa. Se om det är krig eller fred i världen. Se om världen ändrar sig nåt.” Hamid: ”Ja de här 

bilderna kan hjälpa oss.” Nahal: ”Bilderna kan ta oss till olika ställen i samhället som vi kan 

lära oss om.” 

4.3 Bildkategorier som leder till engagemang och språkproduktion  

Resultatet från denna fråga kommer från de deltagarobservationer som jag gjort i gruppen 

och det är både mina och deltagarnas åsikter om deltagarnas engagemang och 

språkutveckling som redovisas. 

Första observationen Vi hade täckfärger, olika stora penslar, två olika storlekar på pappret 

och även tuschpennor. Detta var första målningen och det togs emot positivt. Jag funderade 

länge och väl på hur jag skulle presentera att vi skulle måla. Till slut kom jag fram till skulle  

en övning som jag använt förut för nybörjare i grundskolan men som var vuxenanpassad. 

Uppgiften är att måla streck från vänster till höger, som att väva en trasmatta. Deltagarna fick 

se en påbörjad bild som visade hur uppgiften var tänkt att genomföras. Deltagarna fick själva 

bestämma pappersformatet, A4 eller A3. 

Alla satte igång med energi. De utstrålade koncentration och glädje. Några målade snabbt 

och ville ha ett nytt papper, de flesta valde det stora. Efter att alla hade målat den första 

”trasmattan” sa jag att de kunde måla vad de ville, och det gjorde de! Aktiviteten var på topp, 

liksom koncentrationen och deltagarna målade i 90 minuter. Hamid som har väldigt ont i 

ryggen satt hela tiden vilket han aldrig gör annars. Deltagarna var nöjda. Alla tyckte om att 

måla. 

Min fråga till deltagarna innan de gick fram och presenterade sin målning var: ”Vad tänkte 

du på när du målade?” ”Somalias flagga, Allah”, Yaasmiin förklarar med kroppsspråk, ”ett 

svart hjärta, saknar pojkarna.”Vad har du målat Hamid”? ”Kom och peka!” ”Sol, solen har 

mustasch, himlen, månen, en sax”, Hamid förklarar för Leila att det åskar. ”Har målat hemma 

i Somalia, frukt, apelsiner, dörr, vatten – havet, ros, gräs, solen skiner”, säger Abukar. 

”Afghanistans flagga och blommor som växer mycket, mycket i Afghanistan. Solen finns i 

bilden”, säger Malika. ”Det regnar och blåser mycket. Hur det är idag”, säger Leila. Dalya 

målar en vy, kullar, stuga, herde och får från sin hemby.  

Andra observationen Introduktionen till den andra målningen är att jag hade med mig olika 

slags frukter som vi först pratade om, namn på frukten, smak, om frukten finns i deltagarnas 

hemland m.m. Min tanke var att vi skulle studera en frukt lite mer ingående för att sedan 

skriva en text om den, och jag bestämde att det skulle vara bananen. Vi diskuterade bananens 

olika egenskaper och skrev sedan en gemensam text om bananen. Varje elev berättar om sin 
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bild. Detta sker under hög aktivitet. Färg – antal frukter – namn på frukterna. Dessa bilder 

genererar en hög språklig aktivitet för deltagarna. 

Tredje observationen Vi har köpt ett nytt läromedel till skolan som heter ABC för vuxna. Det 

är ett läromedel med bilder, framförallt fotografier, som är ordnade i teman. Idag ska vi 

använda läromedlets alfabetsbilder på olika sätt. Bilder och ordbilder är förberedda i olika 

kuvert för att övningen ska kunna genomföras på bästa sätt för alla elever. De helt nya 

eleverna från Somalia fick en dubbel uppsättning av bilderna och deras uppgift var att para 

ihop likadana bilder. Eleverna som varit med lite längre fick bild- och ordkort som de skulle 

para ihop. 

De nya eleverna fick god hjälp av en deltagare som gått i gruppen i flera månader. Han 

kunde benämna bilderna på svenska och han visade hur detta memoryspel fungerar. Eleverna 

med längre tid på sfi hade mycket att tala om när de fick se de nya bilderna. De var fullt 

engagerade och talade på modersmål och svenska. Mycket hög språklig aktivitet. 

Fjärde observationen Lektionen att måla sin egen familj är förberedd genom att en bild på en 

familj där mor- och farföräldrar ingår kopierats och förstorats. Vi startar med att tala om 

denna bild. Alla är väldigt engagerade med benämningar för de olika familjemedlemmarna. 

De flesta deltagarna går in i uppgiften direkt men några är inte så bekväma. En deltagare, 

Nahal, ger nästan upp direkt men kommer sedan igen och målar en bild. Hassan som inte har 

någon familj här väljer att måla de flygplan som tog honom till Sverige. Ayla tar hjälp av de 

streckfigurer som jag har ritat tidigare på whiteboarden när jag har förklarat mina 

familjeförhållanden, väldigt enkla streckfigurer men som ändå visar skillnad på pojke/man 

och flicka/kvinna.  

Yaasmiin styr och ställer. ”Jalla, jalla inte bra.” Idag är deltagarna mer kritiska till sina 

målningar men pratar mycket sinsemellan. Yaasmiin pratar mycket svenska, säger namn och 

berättar om sina fem barn. Hennes syster och systerns man sitter runt ett bord och äter/fikar. 

Barnen, som är Yaasmiins, är inte glada, de äter inte, de längtar efter mamma. Fyra flickor 

och Josef är i Jemen. Två pojkar är i Sverige. Hon berättar mycket. 

Leila berättar att det är sommar, mamma, pappa och tvillingarna ett och ett halvt år är med 

på bilden. Nahal vill inte säga något om sin bild. ”OK”, säger Fatuma ”här är hus i Afrika. 

Här är Fatuma, Mohamed, Ahmed, Nazradin, Aden, Kader, hela familjen.” 

Malika har ritat hela sin familj och skrivit namnen och ritat sin blomma. På alla bilder som 

hon hittills har ritat finns den vackra blomman från Afghanistan med. Abukar har målat fyra 

barn, Etiopiens flagga och ett hänglås. Ayla har målat streckfigurer, mamma, pappa och sju 

barn och hon talar om namnen på sina sju barn.  
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Femte observationen Jag har förberett lektionen genom att ta fram porträtt målade av Picasso 

i kubistisk stil och deltagarna fick se en serie på sex porträtt och de var entusiastiska. Jag 

visade på hur Picasso ville visa alla sidor av ansiktet på en och samma gång. Det tyckte 

deltagarna var roligt. Därefter fick de veta att vi skulle måla som Picasso gjorde. Alla 

deltagare utom Nahal var med på noterna och satte igång att måla Picasso. Det var 

koncentration och målmedvetenhet. Nahal ville inte så jag hjälpte henne på traven och då 

kom hon igång också. Det är mycket skratt och glädje och interaktion. Mycket hörs inte, 

mycket är kroppsspråk och gester, eleverna är mycket engagerade. 

Malika har målat en riktig Picasso och sin blomma. Nahal har målat en gammal person. 

Leila har målat en krona på sitt porträtt. Yaasmiin pratar och ”hjälper” de andra. Det blir 

diskussioner om ordet krona. Hamid har målat en kyckling, nej ett får, många djurljud låter i 

klassrummet. Mustasch och skägg är ord som kommer på tal då Hamid berättar om sin bild. 

Leila undrar om vi ska skriva om detta.
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5 Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion om de metoder som valts till undersökningen. Därefter 

följer en diskussion om uppsatsens resultat i förhållande till tidigare forskning.  

5.1 Diskussion av metoder 

Uppsatsen har en fenomenologisk infallsvinkel eftersom det är deltagarnas åsikter och känslor 

för olika slags bilder i alfabetiseringsundervisningen som efterfrågas. Synsättet betonar också 

subjektivitet och det passar undersökningen då deltagarna är subjektiva i sina beskrivningar. 

Undersökningen bygger dels på gruppintervjuer med mig som intervjuare samt 

deltagarobservationer. I båda undersökningarna är forskaren känd för deltagarna och i 

deltagarobservationerna anser jag det vara en fördel för undersökningen. På så sätt skiljer sig 

inte de undervisningstillfällen som jag observerade från övriga som deltagarna och jag har 

tillsammans under veckan. De blev vana vid att diktafonen var på. Ljudupptagningar är bra 

för de kan spelas upp många gånger. Jag skulle haft än mer att tolka om videoinspelningar 

hade gjorts då deltagarna och även jag använder oss av mycket mimik och kroppsspråk då vi 

vill göra oss förstådda. Resultatet hade säkert sett annorlunda ut om en annan för deltagarna 

okänd forskare eller en forskare som behärskade deltagarnas modersmål gjort 

deltagarobservationer i gruppen då forskarens tolkning är subjektiv (Denscombe 2009: 283–

284). 

Gruppintervjun har den fördelen att flera deltagare kan ge sina åsikter vid samma tillfälle. I 

denna undersökning bidrog de till att det inte behövdes så många tolkar eftersom grupperna 

organiserades utifrån språkgrupper. I personliga intervjuer hade jag kunnat fördjupa 

frågeställnigarna hos få deltagare men detta var inte syftet med denna undersökning. Det är 

intressant att tänka sig hur deltagarna hade svarat om intervjuaren varit okänd och tolken hade 

varit en annan.  
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5.2 Diskussion av resultatet 

Även här i diskussionen använder jag uppsatsens frågeställningar som underrubriker. 

5.2.1 Bildkategorier som underlättar språktillägnande 

Deltagarna i denna studie tycker att nästan alla bilder är bra och jag får flera gånger be dem 

att förtydliga vad de menar. ”Alla bilder kan hjälpa oss”, säger Hamid. Jag vill veta vilka 

bilder som deltagarna upplever hjälper dem och underlättar för dem i deras inlärning. Som 

lärare och i allra högsta grad som lärare i alfabetisering är det viktigt att ta hänsyn till vilka 

bilder som är lämpliga för den aktuella gruppen. Det autentiska materialet upplever deltagarna 

hjälper dem att förstå vad de ska lära sig och det var detta material som de flesta lärarna i 

Frankers (2007) studie använde. Det är material som finns runt omkring deltagarna i det 

dagliga livet och de kan till exempel använda sig av det såsom Malika gör från ett bussfönster. 

Autentiskt material har fördelen att inte vara infantiliserande och deltagarna kan utgå från sina 

tidigare livserfarenheter och sin kognitiva mognad. Genom att använda autentiskt material 

kan deltagarna känna att undervisningen utgår från och berör deras livssituation som det står i 

alfabetiseringsmaterialet Alfaportföljen (Myndigheten för skolutveckling: 2005). 

”Vi förstår mer om vi får se bilder”, säger flera deltagare i denna studie. Bilderna i 

läroboken Framåt A Textbok 1 tycker flera av deltagarna hjälper dem att förstå det de ska lära 

sig på svenska, att se bilden och texten hjälper. Hamid förklarar hur de olika bilderna i boken 

är för honom. En konkret bild på ett suddgummi kombinerat med ordet suddgummi gör att 

han förstår det han ska lära sig. Däremot är ett foto på en flicka i tjugoårsåldern inte till någon 

hjälp för att förstå ”Hon heter Sara.” vilket stämmer med det Pettersson (2008) säger om 

bilders hjälp vid inlärning. De måste tillföra något till texten för att ge en positiv effekt till 

inlärning. Det är vanligt att i alfabetiseringsundervisning utgå från ett konkret föremål, vidare 

till en tydlig bild eller foto av föremålet för att till sist ljuda och skriva bredvid bilden. Hamid 

har kommit till insikt om detta. När han tittar på fotografiet av Sara har han ännu inte den 

förförståelse som är så viktig att ge analfabeter, att han kan förstå fraserna bredvid fotot och 

veta hur de ska användas. Detta stämmer väl med läromedelförfattaren Mörlings (2008) 

uppbyggnad av läromedlet och med Petterssons (2008) åsikt att bilder nära den egna verkliga 

erfarenheten förstärker vår kunskap. 

Informanten Hassans åsikt är att deltagarna inte ska bry sig om bilder. Det viktiga är att 

prata och träna språket. I alfabetiseringsundervisning är det viktigt att prata mycket och träna 

på flera olika sätt. Det uppstår en diskussion mellan deltagarna om vad som är den bästa 
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undervisningen för att lära sig svenska - titta på bilder, skriva bokstäver, prata eller läsa. 

Diskussionen visar att deltagarna var och en vet på vilket sätt de lättast lär sig. För mig som 

lärare är detta viktig kunskap för att kunna ge deltagarna vad de behöver. Ander (2003) 

skriver att läraren bör tänka på att aktivera båda hjärnhalvorna för att alla ska kunna ta till sig 

information. Gärdenfors (2010) talar om att det är viktigt att aktivera olika sinnen vid 

inlärning. För deltagaren är det till exempel bra att en bild visas tillsammans med en talad röst 

för då kan hjärnan lättare skapa samband mellan de olika informationerna än om individen 

skulle läsa texten själv.     

Studiens deltagare uttrycker att de tycker om att titta på, prata om och skriva om händelser 

som vi i gruppen varit med om. Färgfoton tagna med digitalkameran som är lätta att visa via 

datorn och projiceras via PC-kanonen tycker alla mycket om. Några deltagare har visat foton 

som de tagit utanför skolan och sedan berättat om dem i skolan. Detta är mycket uppskattat 

och det ger deltagarna det empowerment, den känsla av makt, som Cummins (2001) 

poängterar, det ökar deltagarnas självkänsla och självförtroende. Det latinska ordet 

communicare betyder att göra gemensam, att dela med något med andra. När en deltagare 

berättar utifrån sin verklighet för de andra i gruppen, skriver Eriksson & Göthlund (2004), så 

delar hon med sig av sitt liv till andra och hjälper deltagarna att få en gemensam språkkod 

som alla kan uppfatta och tolka. 

Egenproducerade bilder i undervisningen hjälper inte deltagarna i denna undersökning att 

förstå vad de ska lära sig enligt deras svar under gruppintervjuerna.”Är måla att lära sig 

svenska?” Deltagarna är skeptiska men jag som har gjort observationerna är säker på att 

deltagarna lär sig svenska genom att måla. Att använda olika sinnen som aktiverar vår hjärnas 

båda sidor gör att deltagarna får möjlighet att lära sig på det vis de tycker är bäst. Detta är ett 

motiv till att låta deltagarna måla egna bilder inom sfi. Ett annat motiv som deltagarna tar upp 

är att det är bra att få en paus från läs – och skrivinlärning och få rita och måla. Flera deltagare 

tycker att det är svårt att måla eftersom de aldrig har gjort det men de märker också att det går 

bättre och bättre för varje gång. Hamid med flera tycker att det blir god stämning i gruppen 

när vi målar och att det är bra att skratta tillsammans. Han tror att ”vi lättare kan lära oss när 

vi skrattar”. Detta stämmer bra överens med vad bland andra Thors (2011) säger om att 

inlärning går lättare om man i gruppen känner gemenskap med varandra. Ett tredje motiv är 

att kommunikation ska uppstå och då kan det enligt Säljö (2000) göra det genom att vi 

förmedlar det vi vill säga med hjälp av till exempel gester, mimik och bilder. 

Läromedlet som deltagarna använder i svenskundervisningen är mycket populärt liksom 

datorn och Internet. De tycker också mycket om de digitala bilderna som hör till läroboken. 
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Än en gång är det konkreta och det vardagsnära det som tilltalar deltagarna och det handlar 

omigen om att materialet utgår från de vuxna deltagarnas villkor och från det som finns i 

samhället vilket är så viktigt i sammanhanget och det är vad som står i Alfaportföljen, 

Myndigheten för skolutveckling (2005). 

Deltagarna är helt överens om att läroboken med dess tillhörande bilder, texter, 

ljudupptagningar och Powerpointpresentationer är det allra bästa. De andra bildkategorierna 

kommer alla på andra plats. Jag blev lite överraskad över att läroboken var så omåttligt 

populär. Jag tror att för en analfabet är en egen bok något mycket värdefullt som inte mycket 

annat kan komma i närheten av. Jag kommer ihåg min första läsebok som jag kämpade med 

som nybörjare och här tror jag att åldern inte spelar någon roll för känslan när jag som individ 

”knäcker koden”. Läseboken alternativt läroboken är beviset som finns kvar och kan påminna 

om erövringen av språket. 

5.2.2 Bildkategorier som leder till engagemang och språkproduktion  

Undervisningen ska ge många tillfällen till språkanvändning och ge redskap för att aktivt 

kunna kommunicera i det dagliga livets olika situationer, allt enligt Skolverket (2011). I 

alfabetiseringsgruppen talas det minst sju olika språk och vi har ännu inte ett gemensamt 

språk att kommunicera på. Ett sätt att underlätta och uppmuntra till språkanvändning är att ta 

tillvara deltagarnas egna erfarenheter genom att använda bilder av olika slag. Om vi vill få 

deltagarna att samtala och ge dem ökade muntliga färdigheter ska vi enligt Franker (2007) 

använda bilder som är expressiva och mångtydiga. Då ger vi deltagarna mer eget 

tolkningsutrymme.  

Till denna frågeställning observerades i min undersökning deltagarnas eget bildskapande 

vid fyra tillfällen och ett tillfälle då deltagarna arbetade i grupp med ett alfabetsmemory. Den 

första observationen är detsamma som den första målningen. Det var en lektion med mycket 

aktivitet och koncentration. Alla deltagare utom en målar något som berör deras bakgrund. 

Vid presentationen är det hög språklig aktivitet och alla deltagare är engagerade och får med 

hjälp av hela gruppen fram det de vill säga. Om vi hade haft en modersmålslärare i klassen 

hade vi fått veta än mer om varandras målningar men på deltagarnas skola sker 

alfabetiseringen på svenska. Malika målar sin blomma för första gången. De berättande 

bilderna är illustrationer som bygger på verkliga eller uppdiktade händelser skriver Eriksson 

och Göthlund (2004). De ger också en möjlig förklaring till Malikas blomma som återkommer 

på hennes målningar. De menar att blomman är den symbol som kan väcka upp och skapa 

kontakt med något omedvetet inom Malika som gör att hon ser sammanhang i sitt liv.  
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Känner deltagarna trygghet i gruppen främjar det inlärning och påverkar deltagarna 

positivt. Under den tredje observationen kom detta tydligt fram. Alla deltagare hjälptes åt att 

lösa uppgifterna de fått och det var stort engagemang och hög språkproduktion och det 

stämmer med det Lindberg (1996) säger. Modersmålen blandades med svenska och det 

märktes tydligt att den primära kommunikationen sker på vårt modersmål, andra former av 

kommunikation är komplement skriver Säljö (2000).  

Deltagarna i studien har olika uppfattningar om att måla egna bilder. Det är svårt och 

ovant. Nahal är den mest kritiska. Det troliga är att Nahal inte har mött tvådimensionella 

bilder i någon större omfattning innan hon började på sfi och att hon därför har ett visst 

motstånd. För hennes del innebär inte eget bildskapande att engagemanget och 

språkproduktionen ökar. Sahlström (1997) skriver att man får bildförståelse genom informell 

utbildning. Hon tror också att bildavläsning och alfabetisering påverkar varandra. Om man 

har lärt sig att tolka bilder borde det vara lättare att tolka bokstäver och ord och vice versa. 

Under den femte observationen studerar vi målningar av Picasso. Det var mycket 

uppskattat av eleverna att prata om hur en stor konstnär uttrycker sig i färg och form. Att titta 

på bilder och att tolka vad man ser är olika grader av samma sak. När man tolkar en bild 

tränger man djupare ner i förståelsen av bilden säger Wetterholm (1992) och för att vi ska 

förstå hur bilder påverkar och förändrar oss bör vi ägna tid åt att analysera fler bilder. Detta är 

viktigt i dagens samhälle där vi hela tiden är omgivna av bilder. 

Jag ville observera deltagarnas eget bildskapande på grund av att lärarna i Frankers (2007) 

studie i så liten omfattning använde sig av denna kategori i sin undervisning. Trots 

deltagarnas åsikter att måla inte kan vara att lära sig svenska så observerar jag att 

språkproduktionen och engagemanget är högt vid alla fyra tillfällen och det visar på att måla 

är en väg till att tillägna sig språk. Detsamma gäller när deltagarna interagerar runt 

alfabetsbilderna.   

Det resultat som framkommit i studien kan kopplas till en kommunikativ 

språkundervisning och jämföras med de punkter som Nunan (1991) säger kännetecknar en 

sådan undervisning.  
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6 Slutsatser 
Den första slutsatsen är att bilder är viktiga i alfabetiseringsundervisningen och att deltagarna 

upplever dem på olika sätt. Det går inte att efter den här undersökningen säga att en 

bildkategori är bättre än en annan för alla deltagare. Det enda som är gemensamt för alla 

deltagare är att läroboken har en stor betydelse för dem. 

Deltagarna möter många olika slags bilder i sin undervisning. Den bildkategori som de 

möter varje dag i sitt vardagsliv är de autentiska bilderna och de hjälper deltagarna att lära sig 

förstå det de behöver och ska lära sig. Deltagarna är mycket tydliga med att de tycker sig ha 

olika stor nytta av bilder i sin inlärningssituation. Detta visar att deltagarna har olika 

erfarenheter av att tolka bilder samt att de har olika sätt att lära sig på. Det som deltagarna 

upplever leder till språkproduktion är autentiskt vardagsmaterial och läromedlet Framåt. Att 

få en egen bok som följer individen är mycket viktigt för deltagarna. Av detta kan jag dra 

slutsatsen att det är viktigt med ett bra basläromedel i alfabetiseringsundervisningen.  

I vårt samhälle med allt fler visuella uttryck är det viktigt att kunna förstå och tolka bilder. 

Deltagarna visar att de är ovana vid detta liksom vid att producera egna bilder. Det är väldigt 

kort tid som deltagarna har på sfi men jag tycker att vi ska ta oss tid till att undervisa om 

bilder och låta deltagarna utveckla sina egenproducerade bilder och använda oss mer av dem i 

undervisningen.  

6.1 Framtida forskning 
Det vore intressant att göra en större undersökning där deltagare i sfi, med ingen eller kort 

skolbakgrund, får ge uttryck för sina tankar och åsikter om undervisningen samt att pröva 

hypotesen att den första läroboken är speciellt viktig för deltagare i 

alfabetiseringsundervisning.  

 

Tack  

Jag tackar min handledare Ann-Christin Torpsten för den hjälp jag har fått. 
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Bilaga 1  

Skriftligt samtycke     

      

    
Jag, Annika Lund-Persson, gör dessa intervjuer för min C-uppsats i Svenska som andraspråk 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Med detta papper samtycker du till att jag får fotografera och 

göra ljudupptagningar under lektioner och vid intervjun samt att jag får använda materialet i 

min uppsats.  

Jag kommer endast att använda materialet i min uppsats. Jag kommer inte att använda ditt 

riktiga namn i uppsatsen.  

 

 

Deltagarens namn:________________________________________________________ 

 

Kodnaman:______________________________________________________________ 

 

 
 

Kalmar     / 3 2012 

 

_______________________________________________________________ 

Deltagarens namnunderskrift 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Annika Lund-Persson 
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Bilaga 2 

Gruppintervjufrågor  
 

1. Vilka av dessa bilder har ni mött i skolan? 

a) vardagsbilder   b) läromedelsbilder 

c) bildkort   d) lärarens egna bilder 

e) deltagarna egna bilder  f) deltagarnas eget bildskapande 

g) digitala bilder   

 

2. Vilka bilder hjälper er att förstå och får er att prata svenska? 

 

1. vardagsbilder  

2. läromedelsbilder    

3. bildkort    

4. lärarens egna bilder   

5. deltagarnas egna bilder 

6. deltagarnas eget bildskapande    

7. digitala bilder  

 

 

3. På vilket/vilka sätt hjälper bilder till att lära er svenska? 

4. Vilket utförande på bilder tycker ni är bäst? Det finns teckningar, foton, 

konstbilder, svart-vitt och färg. Annat. 

5. Vad tycker ni om att måla egna bilder? 

 


