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Summary 
In this study I have examined how teachers of Swedish for Immigrants (sfi) work with their 

students using pictures and communication. The purpose of the study has been to contribute to 

the knowledge of sfi-teachers' selection of pictures in order to initiate verbal communication 

in Study path 1. I have completed a survey on the internet which included 105 active teachers. 

The results of the study show that more than half of the teachers use pictures every day. The 

picture material that the teachers use are recognizable color photographs of different 

incidents. The teachers use many different types of pictures and the material is often designed 

in a varied way. My study has shown that the most common way to use a picture is to let the 

students describe the picture the teacher displays. In today´s school the students are not 

utilized as the resources they should be. When they bring their own pictures to school this is 

seldom used. Juvenile material should not be used with adult students but the result shows 

that not all the students think that material for children is juvenile. From a special education 

teachers' point of view we should put the students' own skills and life experiences into use. 

Using these as our starting point teachers and students can work together to develop the 

students' abilities in image interpretation and create opportunities to discuss pictures. 
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Sammanfattning 
I det här arbetet har jag studerat hur lärare i svenska för invandrare (sfi) arbetar med sina 

elever med bilder och kommunikation. Syftet med undersökningen har varit att bidra med 

kunskap om sfi-lärares val av bilder för att få igång muntlig kommunikation i studieväg 1. Jag 

har genomfört en enkätundersökning på nätet med 105 deltagande lärare.  

Resultatet av undersökningen visar att mer än hälften av lärarna använder bilder varje dag. 

Bildmaterialet lärarna använder sig av är igenkännbara färgfotografier som föreställer olika 

händelser. Lärarna använder sig av många olika typer av bilder och materialet är utformat på 

ett varierat sätt. Det har i min undersökning visat sig, att det vanligaste sättet att använda en 

bild på är att eleverna får beskriva bilden som läraren visar. Eleverna tas idag inte tillvara som 

den resurs de borde vara i skolan. Då eleverna tar med sig egna bilder till skolan används 

dessa i ringa utsträckning. Förbarnsligande material ska inte användas till vuxna elever men 

resultatet visar ändå att alla elever inte tycker att materialet är förbarnsligande. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv bör vi ta tillvara elevernas kunskaper och erfarenheter. Med 

utgångspunkt i dessa kan lärare och elever tillsammans arbeta med att utveckla elevernas 

bildtolkningsförmågor och möjligheter att diskutera bilder. 

 

Nyckelord 
Bilder, kommunikation, undervisning, utbildning för svenska för invandrare (sfi)
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1. Inledning 
De vuxna som kommer till Sverige med ingen eller kort skolbakgrund ställs i många fall inför 

en omvälvande situation. De har med sig ett helt liv av erfarenheter, både positiva och 

negativa, och här möts de nu av nya intryck varje dag. Deras hjärnor går på högvarv för att 

tolka alla dessa intryck. Det är inte bara skolsituationen med läs- och skrivinlärning som 

sådan som är ny. Allt är, i de flesta fall, annorlunda: människorna, vädret, dofterna, ljuden och 

bilderna. De gör inte enbart en resa från land till land utan även från kultur till kultur. Att 

komma till Sverige för en framtid som man vet mycket lite om kräver mycket av en människa 

och det är viktigt att vi som är här förstår detta och arbetar för att underlätta deras resa. 

Bildanvändning i undervisningen är ett vanligt hjälpmedel för sfi-lärare (svenska för 

invandrare). I de flesta fall har vi inga tolkar att tillgå utan får använda oss av de verktyg som 

finns tillgängliga. Hjälpsamma elever ställer upp och tyder vad läraren säger men eleverna 

kan också få stöd av en bild. Bilder finner vi överallt och vi tänker inte ens på dem om ingen 

påpekar att de finns där: fotografier, tecknade bilder, symboler, konst, filmer. Några är 

färggranna och andra är svartvita. Se dig omkring där du sitter och läser, se alla bilder och 

symboler som finns. Bilder är kulturella företeelser som man behöver träning i att tolka 

(Eriksson, 2009). Vi kan därför säga att det inte bara är ett språk som eleverna ska lära in, utan 

flera. Här får vi som speciallärare en viktig roll att fylla, för såväl lärare som elever. 

Tillsammans med andra lärare måste vi se de svårigheter och möjligheter som bilder kan ge 

och börja undervisa i hur man tolkar dem. Mitt arbete kan här vara till stöd och en inspiration 

kring hur sfi-lärare arbetar med bilder idag och vilka typer som anses vara bra respektive 

mindre bra i arbetet med studieväg 1. 

Bilder fyller olika funktioner och ger olika upplevelser. Genom att vi som speciallärare 

belyser hur sfi-lärare arbetar med bilder och kommunikation idag kan vi utveckla våra 

arbetsformer och läromedel, samt ta tillvara elevernas kunskaper och få en bättre förståelse 

för bilders kulturella betydelse. Det krävs att vi arbetar aktivt med bilder för att våra elever 

inte ska få svårigheter inom det här området. Om man förenklar verkligheten kan man säga att 

all skrift kommer från bilden (Säljö, 2010a). Bilden som artefakt har till viss del skuffats 

undan till förmån för det skriftliga språket men har ändå en viktig plats i vårt samhälle. 

Kanske tar vi bilden för given och inser inte att den kan innebära svårigheter för många.  

Alla illitterata människor som kommer till Sverige har rätt att lära sig läsa och skriva för att 

bli litterata. I slutet av 2010 var 775 miljoner vuxna i världen illitterata och utav dem var två 

tredjedelar kvinnor (UNESCO Institute for Statistics, 2013). Det är anmärkningsvärt att ordet 

litterat beskrivs i Nationalencyklopedin (2013) enbart med orden "bokligt bildad; som kan 

läsa" medan begreppet litteracitet används för verksamheter som är relaterade till läsande och 

skrivande och rymmer även användandet av bilder. Andra ord som används i de här 

sammanhangen är literacy och literacypraktiker. Med literacy menas all verksamhet där 

läsning, skrivande och skriftspråk är med i ett meningsfullt skapande. Även bilder och tabeller 

räknas in i begreppet (Liberg & Säljö, 2010). 

På sfi-undervisningen går flyktingar/invandrare som fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Undervisningen är indelad i tre studievägar: studieväg 1, 2 och 3. De olika studievägarna 

bygger på elevernas tidigare studiebakgrunder. Studieväg 1 är för analfabeter eller elever med 

mycket kort skolbakgrund. Studieväg 2 är till för de elever som gått grundskolan i sina 

hemländer. Studieväg 3 är till för dem som gått gymnasiet/universitetet. I studieväg 1 finns 

kurserna A och B, i studieväg 2 kurserna B och C och i studieväg 3 kurserna C och D. 
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Beroende på, i vilken studieväg eleven börjar, kan kurserna B och C antingen vara nybörjar- 

eller fortsättningskurser (Skolverket, 2012). 

Med bilder och bildmaterial menar jag de bilder vi kan se i tidningar, reklam, böcker, TV, 

datorer och mobiltelefoner. I bildbegreppet ryms fotografier, tecknade bilder och filmer. 

Bilder uppfattas olika av oss alla beroende på vilken roll de spelat i vår uppväxtmiljö och 

kultur. I Sverige omges vi av bilder från späd ålder och vi är vana att tolka bilderna utifrån 

våra upplevelser av dem. Bilders roll är inte lika stor i alla kulturer och samma bild av olika 

personer uppfattas på olika sätt. Som Franker (2007) påpekar är bilder kulturellt betingade 

och behöver en speciell plats i läs- och skrivundervisningen. Det kan tyckas att det för en 

illitterat person skulle vara enklare att tyda en bild än en text men det behöver inte förhålla sig 

så. Bilder kan vara lika svåra att förstå som bokstäver på ett papper. Det är viktigt att vi 

speciallärare framhåller den kulturella svårighet som kan finnas i tydandet av bilder och att vi 

medvetandegör detta för både lärare och elever. Bilder lyfts i läroplanen för sfi fram i det 

vidgade textbegreppet och i stycket om läs- och skrivinlärning påpekas det att tal, bilder och 

symboler ska kunna användas tillsammans med texter i undervisningen (Skolverket, 2012). I 

samma läroplan står det däremot inget om problemet med att en bild kan tolkas på många 

olika sätt. Bildtolkning är något vi speciallärare bör arbeta med. Eftersom lågutbildade elever 

till en början behöver göra sig förstådda både genom kroppsspråk och talat språk, är det 

viktigt att utvärdera vilka bilder lärarna använder och vilka bildegenskaper som har störst 

relevans för att uppmuntra muntlig kommunikation på denna grundläggande nivå. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att få kunskap om hur lärarna arbetar med bilder 

för att i sin tur kunna utarbeta varierande arbetssätt för de svagaste eleverna. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om sfi-lärares val och användning 

av bilder för att få till stånd en muntlig kommunikation i studieväg 1. 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vilken typ av bilder och bildmaterial använder lärarna sig av i arbetet med muntlig 

kommunikation? 

 Vilka bildegenskaper anser lärarna har betydelse för bildernas relevans i muntlig 

kommunikation? 

 Hur använder lärarna bilder i arbetet med muntlig kommunikation? 

 

1.2 Arbetets disposition 

Jag kommer att börja med att göra en litteraturgenomgång av den forskning jag funnit om 

bildanvändning i undervisning. Sedan berättar jag om det sociokulturella perspektivet och 

dess begrepp som jag har använt i arbetet. Efter det teoretiska perspektivet följer kapitlet om 

hur jag genomfört min undersökning och skapat den enkät jag använt mig av. Här berättar jag 

även om hur jag bearbetat den empiri jag fått fram av enkäten. Kapitlet om etiska 

övervägande följer därefter och där tar jag upp hur väl jag lyckas följa de etiska reglerna som 

gäller för den här typen av arbeten. I analyskapitlet redovisar jag sedan min empiri och 

analyserar den med hjälp av sociokulturella begrepp. Till sist diskuterar jag mina resultat och 

jämför dem med den tidigare forskning jag har presenterat. Här tittar jag även på vad 
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undersökningen kan ha för betydelse ur ett specialpedagogiskt perspektiv och lämnar förslag 

på andra undersökningar som kan göras med bilder och kommunikation. 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I det här kapitlet presenterar jag den litteratur jag fann om bilder, som var relevant för mitt 

arbete. Då svenska som andraspråk för vuxna i kombination med bilder inte är ett stort 

forskningsområde, använde jag mig av litteratur från ett större område. Jag har delat in 

litteraturen under två rubriker: "Bilder ur ett kulturellt perspektiv" och "Bilder som ett 

medierande verktyg". Då rubrikerna är sammanflätade kan litteraturen ibland passa in under 

båda rubrikerna. Jag har dock valt att enbart skriva om litteraturen under en av dessa rubriker. 

2.1 Bilder ur ett kulturellt perspektiv 

Hur vi tolkar bilder ser lite olika ut hos alla människor. Om man först som vuxen hamnar i 

situationer där man förväntas tolka bilder med ett annat kulturellt utseende än man är van vid, 

kan det vara svårt. Bildassociationen blir kanske inte den som läromedelsförfattaren eller 

skaparen av bilden haft i åtanke. Bilder ser helt enkelt olika ut i olika länder och det är svårt 

att göra bilder som fungerar internationellt (Kuyumcu, 1983). När vi ser något t ex i en bild 

förstår vi det som vi känner igen sedan tidigare eller det som avviker i bilden. Även färgens 

betydelse för en bild är kulturberoende. Eriksson (2009) menar att färgen har en betydelse 

inom t ex olika religioner. Reklambilder är färgstarka för att väcka uppmärksamhet och för att 

förtydliga bildens budskap och dessa färger varierar beroende på mode. Enligt Evens, Watson 

och Willows (1987) försöker läroboksskapare göra bilderna så tidsneutrala som möjligt och 

opåverkade av gällande mode. Detta för att böckerna ska gå att sälja under en längre 

tidsperiod. De påpekar att bilder med illustrationer i färg är dyra att producera och att det 

därför begränsar antalet bilder som är i läromedlet. Både producenter och kunder anser att 

bilder är viktiga i läromedel och Eriksson menar att bilderna i sin tur påverkas av 

omgivningen. Den som skapar bilden är påverkad av omgivningen men även bilden påverkar 

omgivningen. Om vi får se felaktiga bilder av vissa verkliga företeelser t ex att det går 

isbjörnar på Stockholms gator, kan vi ändå tro att det förhåller sig så. Detta grundat på den 

information vi utläst ur bilderna. Enligt Alver och Lahaug (1999) används bilder ofta som en 

slags tolk när eleverna inte kan språket eller inte kan skriva. Det kan dock bli vissa svårigheter 

med detta de gånger det är mycket information i bilderna och det finns flera olika 

uttolkningsmöjligheter. Bilder tolkas utifrån vad ögonen ser men även utifrån ett kulturellt 

perspektiv. Detta gäller speciellt teckningar och målningar. I några kulturer måste alla 

kroppsdelar synas på bilden för att kroppen inte ska upplevas som stympad. Aronson (1983) 

anser att bilderna i undervisningen borde visa mer svensk kultur för att ge eleverna en 

möjlighet att förstå det samhälle de kommit till. 

Alver och Lahaug (1999) insåg behovet av en metodbok för undervisning av vuxna elever, i 

samband med forskningsprojektet ”Forbedring av alfabetiseringstilbudet til fremmedspråklige 

voksne” (s. 11). Metodboken ställer elevernas erfarenheter i fokus och det eleverna lär i 

skolan ska de ha nytta av i vardagen. Alver och Lahaug menar att det viktigaste i 

alfabetiseringsundervisning är att lärarna kan fånga upp elevernas signaler och därmed vara 

flexibla. När en norsk lärare och en elev från en muntlig kultur möts kan det uppstå 

svårigheter, eftersom läraren lätt kan tro att alla har erfarenhet av skriftspråket. Författarna 

pekar också på att texter har hög status och stor betydelse i vår kultur och vi är ofta 

skriftfixerade. Redan 1653 skapades en ordbok på latin av Johann Amos Comenius (Kahn & 

Lenk, 1992). Den illustrerades med hjälp av bilder, som var en viktig del av Comenius 

pedagogik, då de på ett enkelt sätt visade vilket ord författaren syftade på. Illustrationerna var 

kategoriserade i ämnesområden och realistiska saker i bilderna numrerades och det latinska 
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ordet stod tillsammans med ordet på modersmålet. Det finns än idag bildordböcker som är 

uppbyggda på samma sätt. Bilderna i ordboken var realistiska men man hade tagit bort t ex en 

vägg på ett hus för att man skulle kunna se insidan av huset. Comenius tog fram det som 

kunde nämnas med ord i sina illustrationer och allt annat försvann ur bilden. Comenius 

använde bilderna som en slags tolk på samma sätt som Alver och Lahaug (1999) skrev om. 

Jag vill dra slutsatsen att Comenius bildordbok inte riktade sig till vem som helst, utan var 

avsedd för lärt folk som ville lära sig latin. Eftersom dessa människor hade en snarlik kulturell 

bakgrund som Comenius, kunde hans bilder mediera just vad han ämnade visa/hans intention 

varit att visa. 

Aronson (1983) har analyserat begreppet text och bild i olika läromedel. Hon såg att 

läromedlen ibland använde sig av bilderboksliknande bilder i böcker för vuxna och att detta 

kunde ses som att man ville förringa andraspråksinlärarna. När vuxna elever ser en bild har de 

redan en förförståelse av vad bilden kan föreställa. Det kan vara svårt att förstå vad det är man 

vill visa med bilden och frågar man olika personer ger de ibland olika svar. Aronson frågade 

för att åskådliggöra detta ungefär 70 lärarstuderande om vad en tecknad bild av en krita 

föreställde. Mindre än en tredjedel såg kritan på bilden som en krita, medan resten såg det 

som andra saker. När bilderna är pekboksliknande måste lärarna förse eleverna med det rätta 

ordet till bilderna, eftersom läroböckerna oftast har en förutbestämd koppling mellan bilden 

och ordet (Franker, 2007). Lundgrens (2005) avhandling hade som syfte att “beskriva, 

analysera och förstå hur några vuxna illitterata invandrarkvinnor upplever sin situation när de 

samtidigt lär sig tala, läsa och skriva på svenska” (s. 13). Resultatet av undersökningen visade 

att kvinnorna mådde bra på sfi och att det var deras andrum. Där gavs de möjlighet att sakta 

lära sig svenska och använda sina kunskaper. En av kvinnorna som medverkade i Lundgrens 

undersökning visste vad hon ville med sin läs- och skrivutveckling. Hon ville ha ett specifikt 

läromedel trots att det läromedlet var för barn. Hon menade att hon inte behärskade ett större 

ordförråd och att meningarna i läromedlet var enkla. Hennes dotter hade samma läromedel. 

Enligt Aronson (1983) kan man som vuxen lägga olika nivåer på vad en bild föreställer. Med 

olika nivåer menas att en bild på en hund kan beskrivas som ett djur, en hund, en tax. Ju fler 

olika ord man kan för att beskriva ett föremål på en bild, desto mer precist kan man benämna 

föremålet. När betraktaren läser av en bild läser han/hon automatiskt hellre av den med mera 

innehåll. Alltså med en mer precis beskrivning, än att han/hon beskriver den på ett torftigt 

sätt. Kahn och Lenk (1992) menar dock att om en elev inte förstår de abstrakta begreppen i 

språket, kan han/hon inte förstå orden utan att använda sig av synintryck. Lärande kan enbart 

ske om det redan finns information att sätta ihop den med i inlärarens erfarenhet. Först måste 

det finnas ett ramverk för ämnesområdet innan ny information kan läggas till. 

2.2 Bilder som ett medierande verktyg 

Bilder i ett läromedel kan ha olika funktioner. De kan t ex vara en förklaring till ett ord eller 

en utsmyckning av en sida. Ibland är de en inspiration som uppmuntrar till diskussioner 

(Kuyumcu, 1983; Alver & Lahaug, 1999). Bilder bör betraktas som något självständigt och 

inte enbart som ett komplement till texten. Bilderna visar inte bara samhällets olika yttringar, 

utan även hur man ser på t ex människor och natur. För att vi ska förstå bilder behöver vi 

studera dem in i minsta detalj (Eriksson, 2009). Svårigheter att tolka en bild, som ska 

förtydliga ett ord, kan uppstå om eleverna inte är bekanta med det begrepp som bilden står för. 

Andra saker som försvårar är, enligt Kuyumcu, pilar, streck, tankebubblor och pratbubblor. 

Eriksson menar att fotografier inte är lämpliga att använda om det är ett generellt drag man 

vill påvisa. Detta beror på att fotografier oftast visar en speciell person eller en speciell 

företeelse. 
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Enligt Eriksson (2009) kan bilder vara ett stöd för minnet och beroende på bildernas 

komposition, var olika saker är placerade i bilden, minns vi dem. Minnet spelar även en stor 

roll i tolkningen av bilder. Beroende på hur bilderna tolkas påverkas deras innehåll. De kan 

tolkas på flera olika sätt. Alla bilder påverkas av den som skapat dem och det syfte den 

människan hade med bilderna. Analyserandet av en bild kan jämställas med att läsa en text. 

De olika delarna i bilden sätts ihop till en helhet. För att eleven ska kunna tolka helheten 

behöver han/hon ett språk att beskriva den med. Om språket inte finns, uteblir 

kommunikationen och man kan inte tala om att eleven lärt sig något av bilden. I Evens m fl 

(1987) artikel presenterar de resultatet de fick fram från en bred utfrågning och fältstudier om 

bilder i olika läromedel. Både fältstudierna och utfrågningen visade att lärarna inte hänvisade 

till bilderna i sin undervisning och när de blev tillfrågade om detta svarade att de inte tänkt på 

saken. Bildernas utbildningsfunktion användes sällan av lärarna. 

Om någon ska lära sig att tolka bilder räcker det, enligt Eriksson (2009), inte med att han/hon 

får se många bilder. Det krävs kompetens att tolka information från bilderna. En tro att 

förmågan att tolka bilder är något medfött existerar men så är det inte utan det behövs träning 

att tolka bilder, speciellt i inlärningssituationer. Bilder underlättar inte alltid förståelsen av en 

text men text tillsammans med en illustration är dock effektivare än enbart en text. Bilder kan 

förklaras på olika sätt beroende på vilket modersmål man har och hur modersmålet är 

uppbyggt t ex om det är uppbyggt på substantiv eller verb.  

Franker (2007) har undersökt hur lärare arbetar med bilder i alfabetiseringsundervisningen. 

Hon har gjort en enkätundersökning bland ett antal alfabetiseringslärare som var på en nordisk 

konferens. Enkätundersökningen bestod av några öppna frågor om vad lärarna tyckte var bra 

respektive dåliga bilder att använda sig av i alfabetiseringsundervisningen. Franker såg i sin 

undersökning att lärarna strävade efter att anpassa bilderna till eleverna, då de arbetade med 

digitalkamera eller skapade eget ihopklippt material. Breen (1991) berättar i sin artikel om en 

undersökning han gjort bland språklärare beträffande vilka olika undervisningsstrategier de 

använde sig av. Lärarna fick berätta vilka språk de kunde undervisa i och vilka språk de skulle 

vilja lära sig. Sedan fick de välja om de ville vara "elev" eller "lärare". De lärare som valde att 

vara "elever" blev sedan undervisade av "lärarna". Efter varje lektion fick båda grupperna 

skriva ner vilka undervisningsstrategier "lärarna" använde på lektionen. Breens undersökning 

visade att "lärarna" först och främst hade ämnet i åtanke och i andra hand "eleverna". 

"Eleverna" trodde dock att "lärarna" hade dem och deras erfarenheter som första prioritet. 

"Lärarna" ansågs av "eleverna" göra undervisningen rolig och ge dem självförtroende. 

"Eleverna" kände även att "lärarna" försökte få dem att känna att de inte var totala nybörjare 

och för att få dem att tala mer fick de lära sig att använda språket i frågeform. Dessa två 

undersökningar skiljer sig inte bara åt vad beträffar tillvägagångssättet utan också resultaten 

blev annorlunda. Frankers resultat visade att lärarna försökte anpassa sitt material till eleverna 

medan Breens resultat visade att lärarna hade ämnet som första prioritet och eleverna i det 

andra.  

Resultatet av Frankers (2007) undersökning visar också att de flesta lärare använde sig av 

bilder från veckotidningar och dagstidningar. Ingen av dem sa sig använda bilder från böcker 

producerade för barn men de använde bildkort som var producerade för barn. En bättre bild än 

pekbokens bild är en bild med autenticitet, mening, variation, helhet och sammanhang 

(Aronsson, 1983). I Frankers undersökning är det enbart ett fåtal lärare som skriver att de ritar 

egna bilder och några lärare som låter eleverna ta med sig egna bilder till skolan. De bilder 

som framkom som de lättaste bilderna var “enstaka föremål (substantiv), enkla tillstånd 

(adjektiv) och enkla handlingar (verb), kända miljöer och situationer, den egna 

kulturen/hemlandet” (sid. 88). Bilderna som lärarna ansåg vara svåra för eleverna var de 
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bilder eleverna inte var bekanta med. Som Franker tolkar resultatet av sin undersökning 

använder samtliga lärare som besvarat enkäten bilder. De flesta av lärarna använde sig av ett 

autentiskt material. Materialet var förenklat och Frankers tolkning blev att lärarna inte 

betrodde elevernas förmåga att kunna tolka bilder. Resultatet av studien visar att lärarna tar 

hänsyn till elevernas sociokulturella bakgrund i sitt arbete med bilder men att de underskattar 

elevernas förmåga att tolka bilder. Franker menar att eleverna infantiliseras. Då eleverna har 

svårigheter att förstå de koder som gäller för bildtolkning, kan det uppfattas som att de har 

perceptuella svårigheter ur ett västerländskt skolperspektiv. 

Kvinnorna i Lundgrens (2005) undersökning förstod att det var viktigt att använda sig av 

språket i samtal och att de pratade om vardagliga saker. Lundgren påpekade att språk som inte 

används är inte lätt att lära in. I en av skolorna som medverkade i undersökningen användes 

bilden som artefakt. Två bilder presenterades i temat Mitt hemland. Den ena bilden föreställde 

en flicka som hämtar vatten och den andra ett barn och en hund som åkte på en flotte långt ut 

på ett vatten. Bilden med flickan som hämtar vatten var den bild som gjorde att eleverna 

började samtala. Detta samtalsämne väckte elevernas intresse och eleverna tog med sig egna 

bilder hemifrån och visade sina hus och staden där de bodde. Bilden måste bestå av något som 

har en samtalsöppning, menar Aronson (1983). I fallet med invandrare kan en sådan öppning 

vara deras egen eller den nya kulturen t ex sjukvård eller fest. 

Aronson (1983) påpekar att det kan vara svårt att veta hur realistiskt en bild ska avläsas. 

Tolkningen kan bestå i hur långt från det man ser, som man behöver tänka för att förstå. Ett 

exempel kan vara en bild som visar en pojke sittandes i ett tomt klassrum men den som skapat 

bilden vill att man ska förstå att pojken har kvarsittning. Ett annat problem med bildtolkning 

kan vara att veta vad som är bakgrund och vad som är det egentliga innehållet. Är det hunden 

som bilden syftar på eller hundens svans? En bild på en hund i en autentisk situation innebär 

att man måste kunna abstrahera det som är viktigt. Det är dock, enligt Aronson, något man 

kan förvänta sig att en normalbegåvad människa ska klara av. 

Alver och Lahaug (1999) menar att elevernas egna bilder eller bilder tagna i klassrummet ger 

en personlig karaktär på undervisningen. Eleverna ses ofta som viktiga resurser då de kan 

finna stoff till lektionerna och en sak de kan ta med sig till skolan är bilder. Med internet får 

de tillgång till obegränsat med bilder. En viktig del av bildundervisningen är att lära sig att 

ställa frågor. Det kan dock vara svårt för eleverna att våga ställa frågor, då läraren oftast är 

den som pratar. Eleverna behöver tid för att formulera egna frågor och kan då missa tillfället 

att ställa dem. Då det kan vara svårt att förstå ett visst ord, även genom bilder, är det inte 

säkert att eleverna har förmågan att lära sig det lärarna vill lära ut, trots stödet från bilderna. 

För att ett ord ska befästas behöver det förekomma i många olika sammanhang. Aronson 

(1983) menar att en bild som är frusen, där inget engagemang lockas fram ur eleverna kan 

sägas infantilisera eleverna då de varken behöver använda sig av fantasi eller intelligens för 

att tolka bilden. Enligt Alver och Lahaug ska bilder, som användas för att samtala om, gärna 

vara tvetydiga, dramatiska eller innehålla oklarheter. Det är viktigt att de intresserar eleverna 

och för att få igång ett samtal är det också viktigt hur lärarna presenterar bilderna och 

introducerar temat. 

2.3 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag presenterat litteratur som bland annat pekar mot att tolkningen av 

bilder är kulturberoende. Jag fann ett exempel på detta i Lundgrens (2005) avhandling, där 

kvinnorna fick igång ett samtal om en bild, som de kände igen från sina hemländer. Kapitlet 

tog även upp hur olika vi kan tolka bilder och i Frankers (2007) undersökning fick vi reda på 
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att de bilder lärarna ansåg vara svårast var just de bilder eleverna inte kände igen sig i. Då 

Frankers undersökning visade att lärarna försökte anpassa bilderna till eleverna, visade Breens 

(1991) undersökning att lärarna i första hand hade ämnet i fokus. Av Alver och Lahaug 

(1999) fick vi reda på att bilder som ska användas för att skapa kommunikation ska vara 

dramatiska, tvetydiga eller innehålla oklarheter. Aronson (2007) ansåg att bilderna i 

undervisningen borde visa svensk kultur för att ge eleverna en möjlighet att förstå det 

samhälle de kommit till. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Det här arbetet bygger på ett sociokulturellt perspektiv och dess begrepp, utifrån 

vetenskapsmannen Lev Vygotskys åsikter. (Säljö, 2010b). Vygotsky blev bara 38 år och hans 

tankar om det sociokulturella perspektivet slog inte igenom under hans levnadstid. Tvärtom 

förbjöds hans texter innan han dog. Först på 1980 och 90-talet blev de populära och 

utvecklades av bland andra Michael Cole, Barbara Rogoff och Jim Wertsch. I Sverige var 

Säljö, professor i pedagogisk psykologi, den som gjorde att intresset för den sociokulturella 

traditionen ökade. Pedagogiken kan ses som ett samhällsfenomen som vi kan studera (Säljö, 

2010a) då lärandet och skolan sammanfogats till ett. Vi kan studera olika pedagogiska idéer 

och specifika metoder. Det skolan anser vara själva lärandet, har blivit normgivande för 

bedömningen av eleverna. Det är viktigt ur ett forskningsperspektiv att undersöka hur 

kommunikationen sker i skolan och vad som krävs för att man ska lyckas. Det sätt som man 

kommunicerar på i skolan är starkt påverkat av skriftspråket. Förenklat kan man säga att 

skolan talar om omvärlden istället för att vara i den. 

Eftersom jag ska studera lärares användning av bilder i mitt arbete har jag studerat bilder och 

språk som artefakter och den mediering som lärarna tror sker mellan bilderna och eleverna. 

Jag har även studerat de sociala möten och den kommunikation lärarna berättar om, då de 

beskriver hur en situation kan se ut i användandet av bilder i muntlig kommunikation. Även 

om jag i mitt arbete inte kan se vilket lärande som sker bland eleverna, tar jag ändå upp det 

här för att ge en förståelse för hur det sociokulturella perspektivet ser på lärande mellan 

människor. 

3.1 Kommunikation och lärande 

Det jag studerar är en aspekt av kommunikation och undervisning. Målet med undervisningen 

är ett lärande. Min undersökning tar inte reda på vilket lärande eleverna får av det föreslagna 

bildmaterialet men vi kan ändå se hur kommunikation och lärande hänger ihop. När vi 

använder oss av språklig kommunikation formas vi som tänkande människor. Genom den 

språkliga mediering som sker, kommer vi att se och förstå omvärlden på samma sätt som en 

viss kultur eller ett visst samhälle gör. I det sociokulturella perspektivet är den viktigaste 

platsen för människan att lära i samtalet och i vardagliga möten. Hur vi lär oss och tar till oss 

kunskap är kulturellt betingat och påverkar vad och på vilket sätt vi lär in. Då språk, kultur 

och sociala faktorer påverkar hur vi tänker och lär, förstår man att det inte är rimligt att tro att 

tänkandet är lika i alla kulturer och samhällen. Lärande är något som är inbyggt i samhällets 

funktion och alltså något som människor inte kan undgå att göra (Säljö, 2010a). 

Lärande handlar om vad eleverna tar med sig i sina framtida sociala möten (Säljö, 2010a). 

Den kunskap eleverna har utifrån sina egna erfarenheter behöver inte vara samma kunskap 

som skolan vill att de ska ha. Alla människor lär sig saker även om det inte är det avsedda 

lärandet. Lärandet kan vara nedbrytande och farligt trots att vi oftast tror att allt lärande är 

gott. Att vara elev ställer helt andra krav på dig som person än om du är t ex lärling. Som elev 

behöver du kunna se ditt lärande i en abstrakt situation och det är inte ofta kunskapen används 

i ett socialt sammanhang utanför skolan. I ett sociokulturellt perspektiv kan tänkandet ske 

mellan människor, lika gärna som inom människorna. Överförandet av kunskap kan ses på två 

olika sätt: att läraren överför kunskap till eleven och som i ett sociokulturellt perspektiv, att 

kunskapen överförs genom diskussion och handling. 
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Vygotsky skrev om den närmaste utvecklingszonen där läraren lägger sin undervisning på en 

högre kunskapsnivå än den eleven har idag (Säljö, 2010b). Han talar om två sorters lärande: 

vardagliga och vetenskapliga begrepp. Med det vardagliga begreppet menar han de saker vi 

lär oss i vår vardag, utan speciell hjälp av någon pedagog. De vetenskapliga begreppen 

förklaras med att man behöver någon som är mer kompetent än man själv är i ämnet t ex en 

lärare eller annan elev som kan det man vill lära sig Det är viktigt att man i ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2010a) inte bedömer lärande eller brist på lärande som något som beror på 

eleven själv, eller deras kognitiva förmågor. Istället är problemet att hantera kommunikation 

och att det man lärt sig i skolan inte används i vardagliga händelser. 

3.2 Artefakter och mediering 

Vi fungerar idag på samma sätt som våra förfäder (Säljö, 2010a) men vi använder oss av 

andra redskap och verktyg. Det är det som visar på vår utveckling. Det sociokulturella 

perspektivet innebär tankar om att människors lärande bygger på kulturella erfarenheter. Man 

använder sig av olika redskap eller verktyg t ex siffror, bokstäver, bilder (Säljö, 2010b). 

Bilder kan förstås som en artefakt då de t ex visar oss saker som inte är närvarande i rummet. 

De blir vår förlängda arm till omgivningen och vi kan i undervisningen samtala om ämnen 

som inte finns i vår närhet. Alla kulturella redskap, artefakter, används då vi analyserar och 

förstår vår omgivning. Vi förstår och använder dessa redskap genom den kultur vi vuxit upp i. 

En bild som känns självklar för en person, behöver inte vara självklar för en annan person 

med en annan kulturell bakgrund. Säljö (2010b) tar upp att man inte gärna skiljer på det 

intellektuella och de fysiska redskapen i den sociokulturella teorin. Allt vi gör är "reflektion, 

kunskaper och fysisk handling" (s.187). Artefakter är de redskap eller verktyg som hjälper oss 

att utföra någonting t ex en miniräknare men även språk räknas som en artefakt (Säljö, 

2010a). 

Enligt Säljö (2010a) kan människan inte sluta att utvecklas i ett sociokulturellt perspektiv, 

eftersom både de språkliga och fysiska redskapen förändras och blir bättre. Vi höjer hela tiden 

våra förväntningar på vad människor ska klara av när vi får mer avancerade artefakter att 

arbeta med. Det som tidigare ansågs vara svårt är idag enkelt. Kulturen är dynamisk och de 

artefakter som utvecklas för att hjälpa oss i vårt lärande påverkar hur vi tar in kunskap. Vi blir 

beroende av hur väl vi kan använda oss av dessa artefakter. Eftersom artefakterna medierar, 

tolkar omvärlden, åt oss i vårt lärande måste vi studera hur människorna använder sig av 

artefakterna i en social praktik och inte enbart studera artefakten eller människan. Människans 

viktigaste medierande verktyg finns, enligt Säljö, i vårt språk. Språket erbjuder oss ett 

snabbare redskap än om vi använder vår kropp för att förklara någonting. Vi har nu möjlighet 

att tänka och agera med hjälp av artefakter som inte tidigare generationer haft. Det en person 

kan ha svårigheter att lösa på egen hand kan man lösa tillsammans i grupp. 

Bilden som artefakt i sfi-undervisningen kan ses som en brygga mellan kulturer och språk. I 

de flesta fall hjälper bilderna till att förklara ett ord eller att leda tanken åt rätt håll. Bilderna är 

även ett redskap för att få igång samtal mellan eleverna. Eleverna tolkar, diskuterar och 

hjälper varandra, genom det sociala samspelet dem emellan, att genom bilderna förstå den 

svenska kulturen. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod  

Här skriver jag om själva webenkäten och hur den är konstruerad. Jag skriver om 

genomförandet av undersökningen och hur jag bearbetat och analyserat enkätmaterialet. I 

slutet av kapitlet tar jag upp det externa och interna bortfallet som blev i undersökningen. Sist 

finns ett avsnitt om validitet och reliabilitet. 

4.1 Val av metod 

Då jag studerar lärares användande av bilder som artefakter i sfi-undervisningen, har jag 

bestämt mig för att använda en webenkät för att nå ut till de flesta lärare på studieväg 1. Jag 

tycker att en enkätundersökning är en spännande metod som ger mig möjlighet att nå ut till 

många fler människor än vid intervjuer. Dataprogrammen som finns idag ger bra möjligheter 

att skapa enkäter, analysera enkätfrågor och sammanställa fungerande diagram. Om min 

studie genomförts med hjälp av intervjuer av några sfi-lärare hade jag kanske fått fram en 

djupare bild av det undersökta, än den bild jag presenterar idag. Om jag använt mig av 

fältstudier för mitt arbete hade jag fått ta tjänstledigt för att kunna resa runt och nå mina 

informanter. I de mindre kommunerna finns sfi endast på en skola i kommunen. Fördelen med 

enkätundersökningen är att min studie täcker ett stort geografiskt område och både stora och 

små kommuner har fått möjlighet att delta. Av de 19 enkätfrågor jag valt att ha med i enkäten 

var tolv kvantitativa frågor. De behövde inte förtydligas av informanterna. Sex av de sju 

resterande frågorna krävde inte särskilt långa svar trots att de var kvalitativa. Då jag valde 

frågor som i de flesta fall inte behövde förtydliganden och frågor som kunde besvaras 

kortfattat lämpade sig enkät som metod för undersökningen. Den sjunde av de kvalitativa 

frågorna var frågan om hur lärarna arbetar med bilderna för att få igång muntlig 

kommunikation. Denna fråga krävde ett lite längre svar. Genom att välja enkätmetoden kunde 

jag få fram hur stor variationen är bland bilderna som lärarna använder. 

4.1.1 Webenkät 

Då internet är ett vanligt sätt att kommunicera på kan man idag använda sig av datorer för att 

sprida sina enkäter. Det går att sprida enkäter genom e-mail eller genom att lägga ut dem på 

en hemsida och be de besökande att fylla i dem (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Jag har 

nyttjat mail för att kontakta mina informanter. Enkäten (bilaga 3) som gjordes i ett 

Googleformulär låg ute på nätet den tid jag hade den öppen. Det betyder att jag själv 

bestämde hur länge enkäten var tillgänglig för lärarna. Genom att enkäten ligger ute på nätet 

hela tiden uppstår inte problemet med avancerade formulär, som tar stor plats att ladda ner. 

Cohen m fl tar upp att i en pappersenkät är penna och öga fokuserade på samma punkt, medan 

i en webenkät är ögonen fokuserade på skärmen och fingrarna på tangenterna. Jag tror inte att 

detta är något stort problem idag då internet och datoranvändandet ökat lavinartat. 

Positiva fördelar med en dataundersökning kan vara lägre kostnader och att det går åt mindre 

tid för distribution. Enkäten når också en större population och informanterna kan svara på 

enkäten hemifrån eller på jobbet och framförallt; när de själva har tid. För att kostnaden av en 

enkätundersökning ska bli lägre än en vanlig enkät per post behöver man skicka ut enkäten till 

500 personer (Cohen m fl, 2007). Jag inser att detta stämde när Cohen m fl skrev sin bok 2007 

men idag är kostnaden för att frankera ett brev betydligt högre och man tjänar på att skicka 

iväg mail, även i en liten undersökning. 
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4.1.2 Enkätkonstruktion 

Frågorna i enkäten är skapade med mitt examensarbetes syfte i fokus. En diskussion med min 

handledare har naturligtvis ägt rum för att få fram de frågor som var relevanta för just min 

undersökning men jag har även sökt i Frankers enkät (2007) för att hitta bra, analyserbara 

enkätfrågor. 

Första frågan i en enkät anses vara viktigast. Den måste vara bra skriven för att deltagarna inte 

ska besluta sig för att dra sig ur (Cohen m fl, 2007). Min första fråga är en övergripande fråga 

om lärarna använder sig av bilder eller inte. Där kan de som inte använder sig av bilder dra sig 

ur undersökningen direkt. Bakgrundsfrågorna kan med fördel stå först i en undersökning men 

det finns undersökningar som ser ut på andra sätt och därför kan man inte säga att de måste 

stå först (Cohen m fl). Mina bakgrundsfrågor, fråga 7a-d, låg sist i enkäten då jag tyckte det 

viktigaste var att deltagarna fick börja med innehållsfrågorna, för att känna vad enkäten 

handlade om. Bakgrundsfrågorna används inte i min undersökning mer än som en information 

som presenterar den grupp lärare som deltagit. Anledningen till att jag ändå ville ha med dem, 

var att jag ville ge en övergripande bild av de lärare som arbetar med elever med kort 

skolbakgrund utifrån bakgrundsvariablerna utbildning, kön och arbetserfarenhet. 

Innehållsvariablerna till fråga 2a valde jag utifrån hur ofta lärarna kunde tänkas använda sig 

av bilder. På den här nivån anser jag med min erfarenhet att om alternativet funnits att man 

använde bilder endast var 14:e dag skulle det anses som att man inte använde sig av bilder 

alls. För att hitta bra innehållsvariabler till fråga 2b använde jag mig av min yrkeserfarenhet 

för att finna de platser där lärarna kan finna bilder till sin undervisning. En lärare svarade inte 

på denna fråga och en anledning till det kan vara att läraren tar bilder från någon annan plats. 

Läraren hade hoppat över fler frågor än denna och använde sig enbart av bilder en gång i 

veckan. Innehållsvariablerna till fråga 2c, 3a, 4a och 6b tog jag från Frankers (2007) 

undersökning då hon undersökt liknande saker som jag men med alfabetiseringsundervisning 

som inriktning. I bilaga 3 presenteras enkäten i sin helhet. 

Ibland är enkäter gjorda på det sättet att man inte kan fortsätta svara på frågorna om man inte 

svarat på alla tidigare frågor (Cohen m fl, 2007). Då man skapar enkäten i Google får man 

bestämma om frågan ska vara obligatorisk eller inte. Inga av mina frågor är obligatoriska och 

jag har redan i missivbreven (bilaga 1 och 2) tydligt informerat både rektorer och lärare om att 

det är frivilligt för lärarna att medverka i min undersökning. Enkäter där man enbart får fylla i 

egna svar på påbörjade meningar eller endast klicka i boxar, är inte att rekommendera enligt 

Cohen m fl. Min enkät består av både kvantitativa frågor: fråga 1, 2a-c, 3a, 4a, 6a-b och 7a-d 

och kvalitativa frågor: fråga 2d, 3b-c, 4b-c, 5 och 6b-c. Det är enkelt att skapa båda typerna av 

frågeställningar i ett Googleformulär. De kvantitativa frågorna om t ex vilken typ av bilder 

som är lättast respektive svårast för eleverna att förstå, följs av kvalitativa frågor om vad 

lärarna tror det beror på. 

Om jag skulle göra en ny enkät idag skulle jag dela upp svarsalternativen i fler frågor. Detta 

för att få ett enklare material att analysera t ex fråga nr 4a är en fråga som jag skulle tjänat på 

att dela upp i två frågor. Då jag i frågan både undrade om det är fotografier eller tecknade 

bilder och svartvita eller färgade bilder som är svårast för eleverna att använda. I en ny enkät 

skulle jag även ställa ett antal frågor som inte är med i denna. Jag har under min undersökning 

och läsandet av litteraturen funnit information om bilder som jag tidigare inte hade kännedom 

om. Då jag inte hade kunskapen i början av min undersökning kunde jag inte heller ställa 

dessa frågor. Om jag skulle göra en enkät idag skulle jag även fråga om lärarna arbetade med 

bildtolkning med eleverna och varför lärarna inte använder sig mer av elevernas bilder i sin 

undervisning? 
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4.1.3 Urval av målgrupp för studien 

Min population för undersökningen är de lärare som undervisar elever i studieväg 1. I 

missivbrevet till rektorerna (bilaga 1) ombads de skicka information tillbaka till mig om hur 

många lärare de distribuerat enkäten till. Detta för att jag skulle kunna se målgruppens storlek. 

De lärare som rektorerna distribuerat enkäten till är mitt urval. Genom att enkäten spreds av 

rektorerna kunde de besluta om berörda lärare skulle ges möjlighet att delta. Då rektorerna 

fick ansvaret att avgöra om min undersökning var viktig kan jag ha förlorat några informanter. 

Till största del tror jag dock att jag vann på att göra på detta sätt, då flera rektorer varit 

positiva till min undersökning och uppmanat sina lärare att delta i min undersökning. Jag fick 

kunskap om detta då ett antal rektorer vidarebefordrat mail de skickat sina lärare till mig. 

4.2 Genomförande av undersökningen 

För att nå ut till målgruppen och för att uppfylla konfidentialitetskravet skickades enkäten till 

ansvariga rektorer. De fick i uppgift att distribuera enkäten till berörda sfi-lärare och genom 

detta förfarande vet jag inte vilka lärare som svarat på enkäten. Min målsättning var att skicka 

ut enkäter till alla Sveriges kommuner (290 st). För att finna e-mailadresser till ansvariga 

rektorer letade jag på kommunernas hemsidor. De hemsidor som inte uppgav vem som var 

ansvarig rektor eller där det inte gick att få fram en e-mailadress kontaktade jag kommunernas 

hemsidesansvarige. I några kommuner fanns det flera anordnare och jag fick då fler e-

mailadresser från samma kommun, vilket resulterade i en lista med 255 rektorer. Innan jag 

skickade ut enkäterna lät jag en tidigare kollega till mig genomföra enkäten för att se om alla 

frågor fungerade. 

Från listan med rektorer försvann en del mail eftersom adresserna saknade adressat. Antal 

mail som fungerade var 214 st. Av de 214 utskickade mailen har 84 rektorer från lika många 

kommuner svarat och berättat hur många de distribuerat enkäten till. Antal distribuerade 

enkäter är 275 st. I de fall jag inte fick svar av rektor sändes en påminnelse (bilaga 4) ut efter 

1 vecka. Enkäten stängdes 22 april och då hade 105 lärare svarat på enkäten. Jag fick en 

svarsfrekvens på 38 %. 

4.3 Bearbetning och analys av enkätmaterial 

Bilder och språk är de artefakter jag studerat i min enkät. Jag har använt mig både av 

kvantitativa och kvalitativa frågor för att undersöka vilka bilder lärarna tycker är lätta 

respektive svåra för att få igång muntlig kommunikation. De kvantitativa frågorna analyseras 

bäst utifrån min undersökning i en "ratio scale" (Cohen m fl, 2007, s 502). "Ratio scale" 

klassificerar och sätter svaren i ordning efter en jämn måttskala. Den har även en nollpunkt 

som andra kvantitativa analysskalor inte har. Kvalitativa frågor ger fort en stor textmassa. Då 

behöver den som gör undersökningen börja med att titta övergripande på problemet och sedan 

genom att granska och sortera materialet dela upp det i olika områden. Sedan görs samma sak 

igen på det man vid första granskningen sett var viktigt. Man går från det stora in mot det lilla 

(Cohen m fl). Jag har granskat, sorterat och valt ut det som är viktigt i förhållande till syftet 

och frågeställningarna. I min analys har jag inte studerat varje informants svar enskilt, utan 

endast var fråga för sig. Detta sätt att analysera på skriver Cohen m fl om och de menar att 

även om det är en tidsekonomisk metod kan man förlora helheten och samstämmigheten i 

informanternas svar. Då underlaget blev stort kunde jag inte gå igenom svaren utifrån de olika 

personernas svar. Däremot har jag t ex då svar uteblivit studerat andra frågor informanten 

svarat på, för att se om jag kan förstå varför de inte svarat. 
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Jag har använt mig av den metod Cohen m fl (2007) talar om för kvalitativa undersökningar 

då jag analyserat underlaget till diagram 7, 8, 10 och 12. Jag läste informanternas svar på de 

olika enkätfrågorna flera gånger och valde ut det ord i svaren som bäst besvarade frågan. 

Dessa ord sammanställde jag sedan med hjälp av datorn till diagram. Då jag fick fram 

stapeldiagram såg jag ämnen som var mycket lika varandra och jag gjorde ännu en sortering 

av materialet. På det viset fick jag fram kärnan av svaren. Diagram 7, 8, 10 och 12 är gjorda 

ur lärarnas fritt skrivna texter som svar på de öppna frågor jag ställt i enkäten. Diagram 1-6, 9 

och 11 är svar på olika kvantitativa frågor. De frågor som inte berörs i diagrammen är 

redovisade i text. Frågorna är redovisade i procent. Fråga 2b har redovisats i ett diagram och 

handlar om bildernas ursprung. Då det varit möjligt att kryssa i flera olika alternativ har jag 

räknat samman vilka som svarat att de använder flera olika alternativ. På frågan där lärarna 

berättar om en situation där de använder bilder i muntlig kommunikation har jag gett exempel 

på olika typer av lektioner. Lärare-elev där läraren talar om bilden tillsammans med eleverna. 

Elev-elev där eleverna diskuterar artefakten tillsammans i olika grupper och blandlektioner 

som är just en blandning av de två tidigare typerna. Jag jämför sedan lärarnas lektionsförslag 

med de bilder som eleverna tar med till skolan. 

Jag har valt att presentera resultatet under rubrikerna "Färgfotografier föreställande olika 

händelser och miljöer", "Verklighetstrogna färgfotografier" och "Lärarna visar bilder och 

eleverna beskriver dem" då de på ett bra sätt visar fram svaren på mina tre mina 

frågeställningar. Jag har använt mig av diagram för att ge en överskådlig och illustrativ bild av 

resultaten. Då en del frågor inte gått att omvandla till diagram har jag lyft fram dessa resultat i 

textform. 

4.4 Externt och internt bortfall 

Det externa bortfallet rör de lärare som fått enkäten men inte svarat på den (Körner & 

Wahlgren, 2002). När jag skickade ut e-mailen fungerade inte en del adresser. Rektorerna 

svarade att de inte anordnade sfi eller att de tyckte att tiden var för knapp för att svara på 

enkäten. De rektorer som distribuerat enkäterna vidare rapporterade till mig att de distribuerat 

275 enkäter. Det kan vara fler enkäter som distribuerades men rektorerna har inte meddelat 

mig detta då jag enbart fick svar av 84 rektorer utav 214 möjliga. Av de 275 distribuerade 

enkäterna fick jag tillbaka 105 ifyllda. Det stora bortfallet kan bero på den korta svarstiden jag 

satte för enkäten. Det kan också bero på hög arbetsbelastning hos de tillfrågade. I ett fall fick 

jag besked av rektor att deras verksamhet skulle läggas ner och att de enbart besvarade 

obligatoriska enkäter. När jag studerade vilka lärare som avhållit sig från att besvara vissa 

frågor och jämförde dem med de olika bakgrundsvariablerna, kunde jag inte utläsa någon 

speciell kategori som mer frekvent lät bli att besvara frågorna. Det var lika vanligt i hela 

undersökningsgruppen att utelämna vissa frågor. Fråga 6 b och c hade stort bortfall då 

eleverna inte tog med sig bilder till skolan. Jag fick vid upprepade genomläsningar av 

materialet känslan att många av lärarna besvarade enkäten utifrån hur de arbetar med muntlig 

framställning och inte utifrån bilders påverkan vid muntlig kommunikation. 

Det interna bortfallet är de lärare som valt att inte besvara alla frågor (Körner & Wahlgren, 

2002). Jag har en informant som svarade att han/hon använde sig av bilder varje dag men som 

inte besvarade frågan om han/hon använde bilder i sin undervisning. Bland 

bakgrundsfrågorna har en informant inte skrivit hur länge han/hon arbetat som lärare men fyllt 

i 7-9 år med studieväg 1. En annan informant har inte fyllt i hur länge han/hon arbetat med sfi 

men skrivit hur länge han/hon arbetat som lärare. Detta kan tolkas som att lärarna enbart 

arbetat med studieväg 1 under hela sin tid som lärare. En lärare har inte fyllt i någon av 

bakgrundsfrågorna, viket jag uppfattar som att han/hon inte tycker att det är relevant för min 
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undersökning. Jag har inte tagit bort dessa informanter från undersökningen utan de 

medverkar i de frågor de besvarat. 

På fråga 2b är det en informant som inte svarat utan att jag kan se någon orsak till varför. 

Kanske har han/hon scrollat för långt ner i enkäten och helt enkelt missat frågan. Fråga 2d 

saknar svar från två personer. De har båda besvarat fråga 2c men inte kunna besvara vilka 

motiv deras använda bilder har. De som inte svarat på 2d har inte heller svarat på 4c, som 

handlar om vilka bildmotiv de tror är svårast att använda för att få igång elevernas muntliga 

tal. Det största bortfallet rör just fråga 4c. Där är det 17 lärare som valt att inte svara. Den 

största delen av dem kan man inte utläsa någon anledning till varför de inte svarat. Fem av 

dem har hoppat över andra frågor också. En svarar att han/hon ”inte funderar så mycket på det 

utan väljer det som är bra för eleverna". En annan fråga som fått stort bortfall är vilken typ av 

bilder lärarna tror är svårast med avseende på bildens yttre form (fråga 4a). Där har 14 

informanter valt att inte svara. Fem informanter svarade inte för att de tyckte inte att den yttre 

formen spelade någon roll, utan det viktigaste var hur bilden presenterades för eleverna. Fem 

av de 14 har inte svarat på grund av tidspress och tre informanter har gett ett svar som visar att 

de inte förstått frågan. För en av de som valde att inte svara på fråga 4a går det inte att se 

vilken anledningen är till det uteblivna svaret. 

På frågan om vilken typ av bilder som är lättast att använda har två st inte svarat. De har dock 

svarat på frågan om varför dessa typer av bilder är lättast att använda. Fem lärare har inte 

svarat på fråga 3c, varav en av dem går det inte att finna någon motivering till varför. De 

andra två har förmodligen inte svarat på grund av tidspress då de hoppat över andra frågor 

också. Nio lärare har valt att inte motivera varför de tror att bilderna de valt i 4a är svårast. På 

fråga 5 där jag ber dem kortfattat skriva hur en situation kan se ut då de arbetar med bilder, 

har nio lärare valt att inte svara. Tidsbrist skulle kunna vara anledningen till att de inte svarat 

på den frågan då det kan vara stressade att behöva skriva en längre text. 

På frågan om eleverna tar med sig egna bilder till skolan var det en stor andel som svarade 

nej. Sedan berättade de dock vilken typ av bilder och vad de föreställde som eleverna tog med 

sig till skolan. En förklaring till detta kan, som en lärare svarade, vara att "Jag kryssade i nr. 

6a nej för det händer inte ofta att de har med egna bilder". En informant har inte svarat på 

frågan om eleverna brukar ta med sig bilder till skolan. Den informanten har enbart svarat på 

frågorna 1, 2c-d, 3a-b och bakgrundsfrågorna. Jag vet inte varför han/hon valt inte besvarat 

fler frågor men jag misstänker tidspress. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

De svar jag har fått in kan man räkna som andrahandsinformation, då det är vad lärarna påstår 

att de använder och inte det material de faktiskt använder, som jag får syn på i denna 

undersökning. Det är den empiri man får när man använder sig av en enkät istället för 

fältstudier i klassrum. En enkät kan å ena sidan sägas vara mer trovärdig då anonymiteten 

bidrar till mer ärlighet. Å andra sidan går det inte att se om någon varit oärlig i enkäten 

(Cohen m fl, 2007). Då det inte varit möjligt för mig att återkoppla mina tolkningar till de 

olika informanterna har jag därför inte kunnat kontakta dem igen för att få ett förtydligande på 

de svar de lämnat. De svar jag fått är den empiri jag kan använda. Eftersom svaren på 

frågorna är ganska korta kan det finnas viss risk för att jag i mina tolkningar läst in för mycket 

i dem. Jag tror dock att jag med mina sju år som alfabetiseringslärare på sfi har en bra 

förståelse av materialet. 

Trots att jag, genom min erfarenhet av studieväg 1, sett vad arbete med bilder kan 

åstadkomma, har jag ett intresse av att bredda denna kunskap. Jag vill genom denna 
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undersökning utöka min förståelse inom området och testa om mina tankar och teorier håller 

för närmare granskning. Detta för att inte fastna i en förutfattad åsikt om vad arbetet med 

bilder och kommunikation kan leda fram till. Jag tycker att bilder är bra att använda i arbetet 

med studieväg 1 och ser många fördelar med att använda elevernas egna bilder i 

undervisningen. Detta gör att jag inte kan anses vara helt neutral, men är öppen för nya idéer 

och synsätt. 

En nackdel med enkäter kan vara att man inte får en stor svarsfrekvens (Cohen m fl, 2007). 

Mitt arbete har gett en svarsfrekvens på 38 %. Validitet handlar om hur mina informanter 

uppfattat mina frågor och hur jag har tolkat deras svar. Jag kan inte generalisera mitt arbete 

längre än att det gäller de informanter jag fått in svar från. Andra nackdelar med enkäten kan 

vara att de svarande missuppfattar frågorna eller av någon anledning väljer att inte svara på 

dem (Cohen m fl). Någon missförstod t ex fråga 4c. Där har de istället för att förklara vilket 

bildmotiv som ansågs vara svårast, svarat att den och den bilden var lättast att använda. Detta 

hände på några ställen i enkäten. 

Vid provenkäten kom det fram att det inte gick att fylla i fler utbildningsalternativ än ett och 

det rättade jag till innan enkäten skickades ut på riktigt. Trots att jag skickade ut en provenkät 

visade det sig senare att ett av svarsalternativen var felaktigt ställt på fråga nummer 7d. Jag 

rättade dock till detta och det blev möjligt för lärarna att ha arbetat längre än 15 år. 

4.6 Etiska överväganden 

Jag har använt mig av de forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som finns för att 

säkerhetsställa att mitt arbete är etiskt korrekt. För att uppnå informationskravet har jag tydligt 

i både missivbrevet till rektor (bilaga 1) och till lärarna (bilaga 2) informerat om syftet med 

min undersökning och vad jag ville få hjälp med. Rektorerna ombads vidarebefordra 

missivbrevet till lärarna men också skicka tillbaka uppgift till mig om hur många lärare de 

vidarebefordrat mailet till. Lärarna ombads fylla i enkäten som följde med i deras missivbrev. 

Både rektorer och lärare informerades om att det var frivilligt att medverka i undersökningen. 

Samtyckeskravet kan anses uppfyllt då lärarna fyllt i enkäten. Även om några rektorer mailat 

sina lärare och bett dem fylla i enkäten finns det ingen information om vilka lärare som 

faktiskt fyllt i den. Lärarna kan säga att de fyllt i enkäten trots att de inte gjort det. Har man 

däremot fyllt i uppgifterna i enkäten kan man inte ta tillbaka sitt svar. Enkäten rör lärare och 

därför behövdes det inte något samtycke av några föräldrar. De rektorer som vidarebefordrat 

mail till mig som de skickat ut till sina lärare har då avslöjat namn på lärare för mig. Detta gör 

att jag fått vetskap om en del lärare som fått del av enkäten men precis som jag nämnt ovan 

vet jag ändå inte om dessa lärare svarat på enkäten eller inte, då det inte går att koppla ihop 

namn med någon enkät. Inga namn, personnummer, kommuner eller dylikt efterfrågas i 

enkäten (bilaga 3) så man kan säga att konfidentialitetskravet är uppfyllt. Även 

nyttjandekravet kan anses uppfyllt då jag i missivbreven till rektor och lärare informerat om 

att den information jag får genom enkäterna endast kommer att användas i detta arbete. När 

denna undersökning är slutförd kommer alla enkätuppgifter att raderas. 
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5. Resultat och analys 

Här går jag igenom de svar jag fått i enkäterna och analyserar dem. Min analys i de 

kvantitativa frågorna är enbart en sammanställning av svaren. I de kvalitativa frågorna har jag, 

som Cohen m fl (2007) beskrev, först tittat övergripande på materialet och sedan valt det ord i 

svaren som bäst besvarade frågan. Dessa sammanställdes sedan i datorn. Genom en 

sammanställning av materialet har jag kommit fram till kärnan i svaren. Till att börja med 

presenterar jag den grupp lärare som deltagit i undersökningen och hur många av dem som 

använder bilder i undervisningen i muntlig kommunikation. Resterande frågor presenterar jag 

under rubrikerna "Färgfotografier föreställande olika händelser och miljöer", 

"Verklighetstrogna färgfotografier" och "Läraren visar en bild och eleverna beskriver den". 

Resultatkapitlets rubriker speglar de viktigaste slutsatserna av min undersökning. De olika 

diagrammen redovisas efter den förklarande texten. Jag har fått in 105 svar på enkäten men 

alla lärare har inte svarat på samtliga frågor. Här har jag enbart redovisat detta som antal 

personer men har skrivit mer om orsakerna till bortfallet under rubriken "Externt och internt 

bortfall" i metodkapitlet. 

Frågan om lärarna använder sig av bilder i muntlig kommunikation besvarades av 102 av de 

tillfrågade informanterna med "ja" och av två informanter med "nej". En av informanterna har 

missat att besvara frågan, eftersom påföljande fråga besvarades med att han/hon använde 

bilder i undervisningen varje dag. De allra flesta på studieväg 1 använder sig av bilder i 

undervisningen. 89 % av de som besvarade enkäten var kvinnor och endast 11 % var män. Av 

de tillfrågade har en informant inte svarat på bakgrundsfrågorna. Två stycken svarade nej på 

frågan om de använde bilder och svarade inte på resterande frågor. Då jag inte haft någon 

följdfråga till fråga 1 kan jag inte dra några slutsatser om varför de inte använder sig av bilder 

i sin undervisning. De två som svarat nej på första frågan kommer inte att redovisas i den 

resterande analysen. Det var fler med grundskollärarutbildning än med 

gymnasielärarutbildning som svarade på enkäten (se diagram 1). 83 % av lärarna hade 

utbildning i svenska som andraspråk. 102 st har svarat på frågan och en avstod att svara. 

Diagram 1. Vad har du för utbildning?  
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Den största andelen lärare som svarat på frågan, hur länge de arbetat med studieväg 1, har 

arbetat mellan ett och tre år. Sen kommer gruppen som arbetat mellan fyra och sex år. Två 

lärare avstod att besvara frågan. 

Diagram 2. Hur länge har du arbetat med studieväg 1?  

 

 

 

 

Resultatet visar att de flesta lärare arbetat mellan fyra och sex år eller mer än 15 år. Två lärare 

avstod att besvara frågan. 

Diagram 3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 

5.1 Färgfotografier föreställande olika händelser och miljöer 

Här presenterar jag min första frågeställning som handlar om vilken typ av bilder och 

bildmaterial som lärarna använder sig av i arbetet med muntlig kommunikation. Av de lärare 

som använde sig av bilder i sin undervisning svarar mer än hälften att de använder sig av 

bilder varje dag. Lite mer än en fjärdedel svarade att de använde bilder några gånger i veckan 

och ungefär en tiondel använde bilder en gång i veckan. 

Diagram 4. Vid ja, hur ofta använder du dig av bilder i undervisningen?  
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På frågan om var lärarna hämtat sina bilder fanns möjlighet att fylla i fler än ett 

svarsalternativ. Endast tre lärare valde enbart ett alternativ. Två av dessa valde läromedel och 

den tredje internet. 18 lärare fyllde i sex olika alternativ, 16 st valde fem alternativ och tolv st 

valde tre alternativ. De flesta lärarna använder sig fortfarande av läromedel för att få tag i 

bilder och nästan lika många lärare använder sig av internet. En stor grupp lärare ritar 

fortfarande bilder på whiteboarden. Det är dock inte en lika stor del som använder sig av 

elevernas egna ritade bilder. 

Diagram 5. Varifrån kommer bilderna du använder dig av? 

 

 

 

 

Alla lärare svarade på frågan om vilken typ av bilder de använder sig av. De allra flesta 

använder sig av fotografier i sitt val av bilder och nästan lika många svarade att de använder 

färgade bilder. 78 % svarade att de använder sig både av fotografier och tecknade bilder 

medan 71 % svarade att de använder både svartvita och färgade bilder. Fotografier och 

färgade bilder är flest i diagrammet men tecknade bilder och svartvita bilder kommer inte 

långt efter. Man kan se att lärarna använder sig av ett material som är utformat på ett varierat 

sätt. 

Diagram 6. Vilken typ av bilder använder du dig av?  
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Diagram 7 visar vad bildmotiven föreställde som lärarna använde sig av. Det mest 

framträdande alternativet var händelser av olika slag men miljöer kom inte långt efter. 

Naturligtvis behövs det olika miljöer för att olika händelser ska kunna utspela sig. Substantiv 

används för att man ska kunna förklara olika bestämda ord för eleverna. Verb hör samman 

med händelser och situationer. Djur, mat och människor är specifika teman som kom upp ett 

antal gånger. Två lärare har valt att inte besvara den här frågan. 

Diagram 7. Vilka motiv föreställer bilderna som du använder dig av?  

 

 

 

 

På frågan om eleverna brukar ta med sig egna bilder till skolan har 55 % svarat att de inte 

brukar göra det. De elever som tar med sig bilder till skolan tar med sig färgfotografier. Ingen 

svarade tecknade eller svartvita. De motivval med flest svar var bilder föreställande familjen. 

Andra motiv som valdes av fler än en lärare var släkt, barn, bröllop och olika bilder av 

hemlandet. En lärare valde att inte besvara denna fråga. Här valde flera lärare som svarat nej 

på frågan om eleverna tog med sig bilder, att trots det svara på vilken typ av bilder och vilket 

motivval de hade. 

Diagram 8. Beskriv kortfattat motivvalet på bilderna som eleverna tar med sig till skolan 
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Om man jämför vilken typ av bilder som lärarna använder sig av med de bilder eleverna tar 

med sig till skolan ser man följande. Eleverna tar uteslutande med sig färgfotografier till 

skolan och de flesta lärare använder sig av färgfotografier i sin undervisning. Av dessa lärare 

använder sig 78 % av både fotografier och tecknade bilder och 71 % använder både svartvita 

och färgade bilder. Eleverna tar framförallt med sig bilder föreställande familjen eller 

hemlandet medan lärarna mest använder bilder föreställande händelser och miljöer. Lärarnas 

val att använda sig av olika typer av bilder visar en vilja att använda sig av ett varierat 

material i undervisningen. 

Svaret på frågeställningen hur ofta lärarna använde sig av bilder i sin undervisning visade att 

den största delen dem använde sig av bilder varje dag. Ungefär en femtedel av lärarna 

använde sex olika typer av bilder i undervisningen. Nästan lika många använde sig av fem 

olika typer av bilder. Även bildernas utformning är varierad. Fotografier och färgade bilder 

fick flest svar men tecknade bilder och svartvita bilder kom strax efter. De vanligaste motiven 

som lärarna använda sig av var olika händelser och miljöer. Lite mindre än hälften av lärarna 

svarade att eleverna brukade ta med sig bilder till skolan. Eleverna tog med färgfotografier 

och det var först och främst bilder som visade den egna familjen och hemlandet. Lärarnas och 

elevernas val av bildtyp stämde väl överens men motivvalet skilde sig åt. 

5.2 Verklighetstrogna färgfotografier 

Detta avsnitt redovisar svaren på den andra frågeställningen om vilka bildegenskaper lärarna 

anser ha betydelse för bildernas relevans i muntlig kommunikation. För att få igång elevernas 

tal svarade 96 lärare att det var enklast att använda fotografier, medan 23 svarade att tecknade 

bilder var lättast. Här ser man att det är 18 lärare som svarat att både fotografier och tecknade 

bilder är lätta att använda. Två som svarat att tecknade bilder är lättast att använda har gett 

motiveringen "de är inte så detaljrika" och "de är extra tydliga". De flesta som valt fotografier 

har motiverat det med att de är mer verklighetstrogna och realistiska. En som valt alla fyra 

valmöjligheter skrev i sin motivering "Jag tror faktiskt det är bäst att variera typen av bilder, 

att öva sig att tolka olika sorters bilder!" En lärare motiverar sitt val av både fotografier och 

tecknade bilder med att "det behövs båda sorters bilder. Tecknade bilder kan vara tydligare än 

fotografier men fotografier är det lättare att känna igen sig i." Ett svar från en lärare som 

svarat fotografier och färgade bilder var "Det blir verkligare samt mer vuxen orienterat". Detta 

svarade även två andra lärare medan en tredje lärare skrev att han/hon använde sig av bilder 

ur en barnbok till eleverna. Dessa uppskattades enligt läraren trots att de var tagna ur en 

barnbok. En annan lärare svarade att fotografier var bättre än tecknade för att tecknade kändes 

mer anpassade för barn än för vuxna. Två lärare valde att inte svara på den här frågan. 

Vad gäller valet av färgade och svartvita bilder svarade lärarna att färgade bilder var mer 

verklighetstrogna medan någon skrev att "använda sig av svartvita bilder kan vara bra för att 

koncentrera sig på en viss sak i bilden". Färger sades "locka till inlärning", "de är piggare", 

"trevligare", "roligare" och "känns mer kreativa". Tre lärare påpekade att deras elever hade 

svårt att tolka bilder överhuvudtaget. De som valde färgbilder som lättare att tala om tog upp 

möjligheten att träna färger samtidigt som man tittade på bilden. Lärarna uppfattade en 

svårighet hos eleverna att förstå att en tomat är röd då den visas svart på papperet. Diagram 9 

visar att fotografier och färgade bilder väljs av flest lärare för att få igång elevernas tal. 
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Diagram 9. Vilken typ av bilder tror du är lättast att använda för att få igång elevernas tal med avseende på 

bildens yttre form?  

 

 

 

 

Det lärarna tyckte gav bäst möjligheter för eleverna att tala var först och främst 

vardagshändelser. Det framgick att det skulle handla om vanliga saker och händelser av olika 

slag. Bilder som var bekanta för eleverna och där de kände igen sig var också viktiga för att få 

dem att börja tala. En stor del lärare har svarat att det ska vara verklighet som det rör sig om 

på bilderna. Vardag, verklighet, miljöer och händelser var de mest frekventa motiven. Fem 

lärare har inte svarat på den här frågan. 

Diagram 10. Vilka bildmotiv tror du ger bäst möjligheter att få eleverna att tala utifrån bildernas innehåll? 

 

 

 

 

Lärarna tyckte att det var tecknade bilder och svartvita bilder som var svårast (se diagram 11). 

Några lärare tyckte att fotografier var svårare med motiveringarna att "det ska inte vara för 

mycket saker på varje bild", "fotot kunde vara rörigt och svårt att urskilja eller identifiera sig 

med för eleven", "otydliga bilder försvårade för eleverna", "ett gammalt foto kunde tala till 

fantasin och tala om hur det var förr men det kunde lika gärna hämma allt prat då orden och 

den historiska bakgrunden saknas". 
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 En lärare svarade att 

"alla elever har inte de förutsättningar som krävs för att eleven ska kunna läsa av bilden 

som vi har lärt oss att göra. Det är inte ens säkert att de ser vad bilden föreställer". 

 En annan lärare skrev att 

"eleven tror lätt att de måste kunna relatera till den verkliga personen på fotot och 

hamnar i en situation där de säger jag vet inte, jag känner inte henne/honom/dem och 

fastnar där". 

Några orsaker till att tecknade bilder och svartvita bilder upplevdes som svårast var t ex att de 

var plattare och mer svårpratade. Om eleverna inte var vana med tecknade bilder förstod de 

kanske inte dem och de kunde upplevas som barnsliga. Det finns några kommentarer som är 

värda att nämna vad gäller svartvita och tecknade bilders svårigheter att locka fram tal t ex 

"de är inte lika stimulerande att titta på och väcker därför inte lusten att prata lika mycket", 

"om man använder tecknade bilder behövs ibland fantasi vilket många elever på kurs A har 

svårt att utveckla", "en del elever, analfabeter, har en skolgång bakom sig där bilder inte 

förekommit. De är inte vana vid att tolka bilder och skeenden", "dåligt tecknade bilder kan 

missförstås eller skapa löje", "svartvita bilder kan vara otydligare och tråkigare än färgbilder". 

14 lärare har inte svarat på den här frågan. 

Diagram 11. Vilken typ av bilder tror du är svårast att använda för att få igång elevernas tal med avseende på 

bildernas yttre form?  

 

 

 

 

Motiv som försvårar elevernas tal, med avseende på bildernas innehåll, är först och främst 

obekanta, abstrakta och otydliga bilder. Här kommer enstaka föremål upp som en negativ 

egenskap. 17 lärare har inte svarat på frågan om vad som försvårar elevernas tal. 

Diagram 12. Vilka bildmotiv tror du är svårast att använda för att få igång elevernas tal med avseende på 

bildernas innehåll? 
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Svaret på frågeställningen om vilka bilder lärarna tyckte var lättast att använda sig av visade, 

att den övervägande delen föredrog att använda sig av fotografier. Motiveringen var att de är 

mer verklighetstrogna, realistiska och vuxenanpassade. Åsikten att variation är bra 

framkommer även i resultatet. Färgade bilder ansågs mer verklighetstrogna än svartvita. 

Vardagshändelser var det bildmotiv lärarna ansåg lättast att få igång talet kring. Tecknade och 

svartvita bilder ansågs svårast för eleverna och en anledning till detta var att eleverna inte fått 

lära sig läsa av sådana bilder i sin kultur. Motiveringen var även att elever i kurs A kan ha 

svårt med fantasi och att man behöver det för att läsa av tecknade och svartvita bilder. 

Obekanta, abstrakta och otydliga bilder ansågs försvåra elevernas möjligheter till samtal. 

5.3 Lärarna visar en bild och eleverna beskriver den 

I detta avsnitt presenteras resultat av den tredje frågeställningen som besvarar hur lärare 

använder bilder i arbetet med muntlig kommunikation. I analysen fann jag tre olika typer av 

kommunikation mellan de närvarande på lektionerna. Det var lärare och elever, elever och 

elever och till sist en blandning av de båda. Det var 94 lärare som gav exempel på situationer 

där de använde bilder i arbetet med muntlig kommunikation. En övervägande del, 56 förslag, 

lämnades på lärare-elev och ett fåtal, 19 förslag, lämnades på elev-elev. Det fanns elva förslag 

med blandgrupper. Det var tio stycken som valde att inte svara på denna fråga. En av dem 

kommenterade det med att “Jag hinner inte svara här...” En som besvarade frågan men som 

jag inte kan placera i någon av de beskrivna grupperna, svarade “känslor” och en annan 

svarade “Jag använder inte bilder för att få igång kommunikationen. Kommunikationen 

innehåller många ord som kräver förklaringar och då är det enklast att använda sig av bilder”. 

Informanten kan ha menat att det är svårt att genomföra samtal i studieväg 1 och att arbetet 

med bilder mest rör sig om ordförståelse. Här ger jag exempel på de tre olika 

lektionsmetoderna jag fann i min undersökning. 

Till att börja med ger jag tre olika exempel på lärarledda lektioner. Exempel 1: "Eleverna får 

se en bild och sedan frågar jag på olika sätt vad de ser och ställer även frågor som kräver en 

del fantasi". Då man på studieväg 1 inte har ett stort ordförråd blir många lektioner som detta 

exempel. Lärarna vet redan svaret på frågan de ställer. Just det här exemplet tar ändå upp 

"frågor som kräver fantasi" vilket kan anses lite mer krävande och utvecklande av språket. 

Exempel 2. "Vi fotograferar under alla utflykter och studiebesök för att kunna återberätta det 

vi gjort". Förslag där man går ut och fotograferar och sedan använder bilderna i 

undervisningen är det tre lärare som gett. Lärarna använder sig av de bilder de tagit för att 

tillsammans med eleverna komma ihåg vad de gjort. En av dem använde sig av Photo Story 

och skapade sina egna berättelser med elevernas texter och röster i. Exempel 3. "Eftersom vi 

inte har datorer med kanoner på min arbetsplats sitter de flesta sfi-lärare vid sin overhead och 

pekar på bilden - vilken ofta är svartvit eftersom vi är ålagda att spara in på färgkopieringen". 

Läraren i detta exempel tar tillfället i akt att visa sitt missnöje med den ekonomiska situation 

som råder i de flesta skolor. Ett antal lärare använde sig dock av datorer och kanoner för att 

visa bilder på. 

En blandlektion kan se ut på det sättet att läraren först har en genomgång och sedan arbetar 

eleverna i grupper och till sist har lärarna en genomgång till på slutet där eleverna får 

redovisa. Där sammanfattar man tillsammans det som kommit upp på lektionen. Här kommer 

två exempel på blandlektioner. Exempel 1. "Eleverna får två och två diskutera kring en bild 

och delge övriga i klassen kring hur de tänker, vad de ser i bilden, vad personerna gör, varför 

mm". Eleverna får fritt arbeta kring bilden och sedan redovisar de för de andra eleverna och 

läraren. Läraren kan då lyssna om eleverna förstått och hjälpa till med att ge eleverna de ord 

de saknar. 
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Exempel 2. "De får bilder av mig. Sitter två och två. Tittar på bilderna och diskuterar 

vad de ser. Vem är det? Vad gör den? Miljön? Färger? Sedan skriver de ner på papper 

dessa frågor och svar. Avslutar med gruppredovisning inför alla i klassen. Mycket 

uppskattat på denna nivå". 

Det här exemplet visar något som fler lärare skriver om. Man börjar med en muntlig uppgift 

med hjälp av en bild och skriver sedan ner det man kommit fram till på ett papper. Här ser vi 

betydelsen av det skriftliga språket i undervisningen. 

Tillsist redovisar jag två exempel på elevstyrda lektioner. Det fanns inte lika många elevstyrda 

lektioner som lärarstyrda lektioner men här redovisar jag två olika elevstyrda lektioner. 

Exempel 1. "Expert och hem grupper. Jag kan t ex arbeta med grupparbete där varje 

grupp får en bild. Vad tycker du? Varför tycker du så? Efter diskussionen får eleverna gå 

ut i andra grupper och berätta vad de har diskuterat om i sin hem grupp". 

Här presenteras en avancerad metod som kräver en hel del av eleverna. De ska klara av att ta 

ställning till vad de tycker med hjälp av sina kamrater. Sedan ska de sprida den informationen 

vidare till en annan grupp. Det visar en metod där elev-elev kommunikationen används på fler 

nivåer. Läraren visar eleverna att de själva är bärare av sin kunskap och att de lär sig genom 

varandra. Exempel 2. "Vi har ofta samtalsledare med som leder samtalen i smågrupper". Detta 

exempel om samtalsledare är intressant. Det kan gälla elever som är samtalsledare men det 

kan också röra sig om andra svenskar som kommer in och samtalar i klasserna. Tyvärr 

avslöjar inte empirin vilket. 

Svaret på den tredje frågeställningen där lärarna berättar om en situation där de använder 

bilder i muntlig kommunikation visar att det finns en stor variation av lektioner men framför 

allt framkommer det att lärarna visar en bild för eleverna och eleverna beskriver vad de ser på 

bilden. I två av exemplen som jag tog från lektioner där kommunikation i första hand skedde 

mellan läraren och eleverna visade lärarna bilder för eleverna och bad dem berätta vad de såg. 

Det tredje exemplet handlade om utflykter lärarna och eleverna gjort tillsammans, som 

dokumenterats och sedan diskuterades på liknande sätt som de två första exemplen i 

klassrummet. Blandlektionerna var inte många men två exempel på sådana lektioner gavs. De 

var dock väldigt lika varandra. I de båda exemplen satt eleverna först i grupper om två och 

diskuterade bilderna tillsammans. Sedan hade de gemensam genomgång med läraren om vad 

de diskuterat. Inte heller elev-elev var många. Två exempel på elev-elev lektioner gavs och 

eleverna fick verkligen använda sina språkkunskaper på ett vuxet sätt i dessa. Det ena 

exemplet var expert-hem grupper och det andra var samtal med samtalsledare. 

5.4 Sammanfattning 

Det som framgår i analysen är att nästan alla lärare använder sig av ett varierat utbud av 

bilder. Den typ av bilder och bildmaterial som lärarna använder sig av i arbetet med muntlig 

kommunikation är färgfotografier framför svartvita och tecknade bilder. De bildegenskaper 

som lärarna anser har betydelse för bildernas relevans i muntlig kommunikation är att de är 

färgglada och verklighetstrogna. Motivvalet lärarna föredrar är händelser av olika slag t ex 

bröllop. Lärarna använder bilder i arbetet med muntlig kommunikation på ett variationsrikt 

sätt men de allra flesta lektionstillfällen beskrev lektioner där lärarna visade en bild för 

eleverna och där eleverna berättade vad de såg på bilden. Lärarnas och elevernas val av 

färgfotografier stämmer ganska väl överens. Eleverna tar helst med bilder av sin familj till 

skolan medan de bildmotiv som de flesta lärarna använder sig av är händelser och miljöer av 

olika slag. De flesta lärare anser att de bildmotiv som ger bäst möjligheter för eleverna att tala 
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är bekanta, verkliga händelser som utspelar sig i vardagliga miljöer. Endast ett fåtal av 

lärarnas lektionsförslag visar att elevernas medtagna bilder används i skolan. 
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6. Diskussion 

Det här arbetet är användbart ur speciallärarsynpunkt då det visar hur lärare tänker kring sina 

val av bilder men också hur de arbetar idag. Jag vill bidra med kunskap om sfi-lärarnas val av 

bilder för att få igång den muntliga kommunikationen. Min undersökning visar att lärarna 

använder sig av ett varierat val av bilder, bilder som de väljer från olika källor. Jag använder 

mig av följande rubriker i det här kapitlet: "Respekt för de vuxna eleverna", "Färgfotografier 

och igenkännbara bilder", "Tolka och fråga" och "Värdet av mina resultat". Sist i kapitlet ger 

jag förslag på andra undersökningar som kan göras inom samma område. 

6.1 Respekt för de vuxna eleverna 

Det här avsnittet handlar om vikten av att se de vuxna eleverna som en resurs i skolan. Jag har 

skrivit om vikten av att inte infantilisera de vuxna eleverna utan se dem som vuxna människor 

utan det svenska språket. 

6.1.1 Elever som viktiga resurser 

Resultatet av min undersökning visar att både lärare och elever ritar på whiteboarden. Detta 

strider mot Frankers (2007) påstående att det bara skulle vara ett fåtal elever som ritade egna 

bilder. Trots att jag inte ställde en direkt fråga om detta, utan själv har dragit slutsatsen utifrån 

lärarnas enkätsvar, så menar jag att min undersökning visar på att det bara är ett fåtal lärare 

som arbetar specifikt med elevers medhavda bilder. Elevernas bilder kan t ex visa deras familj 

eller miljöer från deras hemland och även om lärarna inte specifikt arbetade med elevernas 

bilder påpekade de vikten av att bilderna var bekanta för eleverna. Vikten av bekanta bilder 

som medierande artefakter tar både Franker (2007) och Lundgren (2005) upp i sina 

undersökningar. I Frankers rapport är det väldigt få lärare som låter eleverna ta med sig egna 

bilder till skolan. Alver och Lahaug (1999) talar om att elevernas egna bilder ger 

undervisningen en personlig karaktär och eleverna ses ofta som en viktig resurs då de kan 

finna t ex bildmaterial till lektionerna. Kvinnorna i Lundgrens undersökning tog med sig egna 

bilder då de blev intresserade av ämnet. Jag anser att bekanta bilder borde vara elevernas egna 

bilder och användas i undervisningen. Det vore bra om lärarna tog upp elevernas bilder mer i 

undervisningen än vad min undersökning visar. Det kanske är så att de gör detta trots att det 

inte framgår i min undersökning. 

Alver och Lahaug (1999) och Franker (2007) skriver om vikten av att ha eleverna i fokus, och 

att det eleverna lär sig i skolan ska vara till nytta, även utanför skolan. I min undersökning ser 

man att sådana saker kan vara bildmotiv som handlar om vardagssaker och verklighet. Breens 

undersökning (1991) handlade om vilka olika undervisningsstrategier språklärarna använde 

sig av. Den visade att lärarna först och främst hade ämnet i åtanke och i andra hand eleverna. 

Att Breens undersökning inte visar samma sak som Frankers och Alver och Lahaugs, kan bero 

på att Breens undersökning gjordes med personer i en experimentsituation. Min undersökning 

visar att lärarna använder sig mest av läromedel, internet och bilder ritade på whiteboard då 

de arbetar med bilder och att de flesta hade olika källor för sitt material. Frankers (2007) 

rapport visar å andra sidan att de flesta lärare använde sig av bilder från veckotidningar och 

dagstidningar och en av de lättaste bilderna för eleverna att förstå föreställde olika händelser. 

Lärarna i min undersökning föredrog att använda färgfotografier, föreställande olika händelser 

och miljöer, men de men de använde även svartvita och tecknade bilder. Detta visar på ett 

varierat material både av bildernas ursprung och typ, vilket. är till fördel då eleverna behöver 

ta del av olika material för att utveckla sina förmågor att tolka bilder. 
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6.1.2 Förbarnsligande material 

En lärare i min undersökning skrev att han/hon använde sig av bilder ur en barnbok, med 

kommentaren att det uppskattades av eleverna. Tecknade bilder ansågs av några andra lärare 

som barnsligare än fotografier. Två lärare tyckte att fotografier och färgade bilder var mer 

vuxenorienterat. Ingen i Frankers (2007) undersökning sa sig använda bilder från böcker 

producerade för barn men de använde bildkort som var producerade för barn. De använde sig 

av ett förenklat material och detta kunde tolkas som att lärarna ansåg att eleverna inte hade 

någon stor möjlighet att tolka bilder. Resultatet av Frankers studie visade att lärarna tog 

hänsyn till elevernas sociokulturella bakgrund i sitt arbete med bilder men att de 

underskattade deras förmåga att tolka. Aronson (1983) talade om att frusna bilder som inte 

lockade fram elevernas engagemang infantiliserade dem. Hon påpekade att bilder med 

mening, variation, helhet och sammanhang var bättre än pekbokens bilder. 

Aronson (1983) såg att läromedlen ibland använde sig av bilderboksliknande bilder i böcker 

för vuxna och ansåg att detta kunde ses som ett sätt att förringa andraspråksinlärarna. När 

vuxna elever ser en bild har de redan en förförståelse av vad bilden kan föreställa. När 

bilderna är pekboksliknande måste lärarna förse eleverna med det rätta ordet till bilderna, 

eftersom läroböckerna oftast har en förutbestämd koppling mellan bilden och ordet (Franker, 

2007). Jag gav inte lärarna någon möjlighet att kryssa i om de använde sig av barnböcker eller 

pekböcker i sin undervisning och därför har jag inte fått någon mer information om detta.  En 

av kvinnorna som medverkade i Lundgrens (2005) undersökning var på det klara med vad 

hon ville uppnå med vad hon ville med sin läs- och skrivutveckling. Hon ville ha ett specifikt 

läromedel trots att det läromedlet var för barn och hon menade att hon inte behärskade ett 

större ordförråd och att meningarna i läromedlet var enkla. Hennes dotter hade samma 

läromedel. Trots att vi tycker att barnböcker inte hör hemma bland vuxna elever, kan vissa 

elever ha ett intresse av dem. Det gäller då att förvissa sig om att de inte förringar sig själva i 

valet av böcker utan låter dem göra egna medvetna val. Vi måste som pedagoger lyssna in och 

visa respekt för vilket material som passar för vuxna. Det är också viktigt att vi tar tillvara de 

resurser som finns i vårt klassrum och ser till att ge våra elever ett självförtroende, som vuxna 

lärande människor. Två bra exempel på detta är de elev-elev lektioner som två lärare 

presenterade i min undersökning. Den ena där eleverna spred kunskap mellan olika grupper så 

kallade expert-hem grupper och det andra exemplet där man hade samtalsledare i elevernas 

diskussionsgrupper. Jag anser att i denna typ av lektioner får eleverna ta eget ansvar för sitt 

lärande. 

6.2 Färgfotografier och igenkännbara bilder 

I det här avsnittet skriver jag om vilka bilder som lärarna tycker är bäst för att få igång 

muntlig kommunikation och även vad som påverkar vår förmåga att känna igen bilder. 

6.2.1 Färgfotografier 

Min undersökning visar att färgfotografier är den vanligaste artefakten både bland lärare och 

elever. Bilder i färg kostar dock mera att producera och därför begränsar detta antalet bilder i 

läromedlen (Evans m fl, 1987). Evans skrev denna artikel 1987. Det kan idag vara billigare att 

trycka i färg, eftersom det idag finns dagstidningar som produceras med färgfotografier. Den 

övervägande delen av lärarna i min undersökning tyckte att det enklaste för eleverna var om 

man använde sig av fotografier men en femtedel tyckte att både fotografier och tecknade 

bilder var lätta. Eriksson (2009) tycker inte att man ska använda sig av fotografier om man 

vill visa en generell sak i en bild när bilderna visar specifika personer eller företeelser. 
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Lärarna i min undersökning tyckte i stort sett att färgade bilder var mer verklighetstrogna än 

andra bilder och Eriksson (2009) menar att färger har betydelse för olika kulturer, religioner 

och mode. 

6.2.2 Igenkännbara bilder 

Lärarna i min undersökning menar att bilder av bekanta vardagsändelser är de bästa för att få 

igång elevernas tal. De menar att ett samtal kommer till stånd först när eleven förstår motivet. 

Vidare menar lärarna att obekanta, abstrakta och otydliga bilder försvårar samtalen. Alver och 

Lahaug (1999) å sin sida, menar att oklara bilder med tvetydiga och dramatiska motiv är en 

förutsättning för samtal. Det är viktigt att bilderna intresserar eleverna men det är också 

viktigt hur lärarna presenterar bilderna och introducerar temat. 

I Frankers undersökning (2007) ansågs de bilder, som var lättast att förstå och diskutera, 

föreställa kända miljöer och situationer. Svårast ansågs bilder med obekanta motiv. Lundgrens 

undersökning (2005) visade att bilder som eleverna kände igen sig i väckte deras intresse och 

engagemang till att samtala. Alver och Lahaugs (1999) metodbok hade elevernas erfarenheter 

i fokus och de tyckte att det eleverna lärde sig i skolan skulle vara användbart även utanför 

skolan. En samtalsöppnare för invandrare kan vara den egna kulturen eller den nya kulturen 

(Aronson, 1983). Den svenska kulturen skulle ge eleverna en möjlighet att förstå det samhälle 

de kommit till. 

Bildernas egenskaper medieras (Kuyumcu, 1983) på olika sätt beroende på vilken kultur vi 

kommer från. Det som anses vara självklart för en person behöver alltså inte vara det för en 

annan. Inte ens alla vi som är födda och uppvuxna i Sverige tolkar bilder på samma sätt utan 

är påverkade av den uppväxt vi haft och omgivningens värderingar. Några lärare i min 

undersökning påpekade att det kan vara svårt för eleverna från andra kulturer att tolka bilder. 

Enligt Frankers (2007) undersökning var en av de saker lärarna tyckte att eleverna hade lätt 

för att tolkavar bilder föreställande hemlandet och den egna kulturen. Alver och Lahaug 

(1999) menar att bilder tolkas dels utifrån vad ögonen ser och dels ur ett kulturellt perspektiv. 

De ger ett exempel där föremålen på bilderna måste ses i sin helhet annars tror man att 

föremålet blivit stympat. Som speciallärare måste vi läsa in oss på befintlig forskning för att 

kunna hjälpa andra pedagoger, samt eleverna i skolan. Världen krymper i bemärkelsen av att 

vi, med hjälp av olika artefakter som t ex datorer, kan färdas över hela jorden från vårt 

vardagsrum. Detta sker inte i samma takt för alla. Alla människor har inte möjligheter att 

skaffa datorer, TV-apparater eller ens kan skicka sina barn till skolan. Vi måste se till att ge 

alla elever samma möjligheter att lyckas i skolan trots att deras olika bakgrunder. 

Färgfotografier och bilder där eleverna känner igen sig är det val lärarna tycker är det bästa 

för att främja tal men jag förespråkar utifrån min undersökning variation som ett ännu bättre 

val. För att lära sig läsa bilder behöver man träna på många olika sorters bilder ett antal 

gånger. Vårt arbete som speciallärare är att hjälpa andra pedagoger att finna ett varierat 

arbetsmaterial till sina elever. Det är också viktigt att vi speciallärare har möjlighet att 

fördjupa våra kunskaper kring kulturella skillnader som kan innebära onödiga svårigheter för 

eleverna. 

6.3 Tolka och fråga 

I det här avsnittet skriver jag om vikten av att man kan tolka bilder och ställa frågor för att 

kunna kommunicera med andra människor. 
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6.3.1 Tolka 

Det framkom i min undersökning att övervägande delen av lektionsförslagen var lärarledda 

lektioner. Detta kan förklaras med att det är svårt att föra samtal när man har ett litet 

ordförråd. Ett fåtal blandlektioner fanns med i undersökningen men man såg att eleverna lärde 

av och utvecklade sitt eget språk tillsammans med andra elever, samtidigt som läraren gavs 

möjlighet att hjälpa eleverna med ordförståelsen. De elev-elev diskussioner som presenterades 

visade en tro på att eleverna tog in språket genom att kommunicera med varandra och lärde av 

dem som kunde språket lite bättre. Undersökningen visar att lärarna i de flesta fall använde 

bilder som hjälp att utöka elevernas ordförråd. Några lärare använde bilderna för att 

tillsammans med eleverna komma ihåg de saker de gjort tidigare. Ytterligare några av lärarna 

talade om att det var svårt för eleverna i studieväg A att tolka bilder och att det kunde vara 

svårt för de eleverna att använda sig av fantasi.  

Erikssons (2009) syn på detta är att minnen spelar en stor roll i tolkningen av bilder. Beroende 

på hur bilderna tolkas påverkas deras innehåll. Alla bilder påverkas av den som skapat dem 

och det syfte han/hon hade med bilderna. För att förstå en bild måste man ha lärt sig att tolka 

den. Analyserandet av en bild kan jämställas med att läsa en text. De olika delarna i bilden 

sätts ihop till en helhet. Man behöver även ett språk för att kunna förklara bilden och utan det 

har man ingenting lärt sig och kommunikationen uteblir. Jag anser att eleverna genom samtal 

om bildernas uppbyggnad och struktur, kan lära sig att förstå vad bilderna medierar. Här har 

vi speciallärare en viktig roll att fylla i arbetet med att lära eleverna att tolka kulturellt nya 

bilder. 

Eftersom jag i enkäten aldrig ställde en direkt fråga om detta, kan jag inte vetenskapligt 

bevisa att lärarna arbetade med att lära eleverna att tolka olika bilder, även om jag själv tror 

mig förstå att det förhåller sig på det viset.  Orsaken till att jag inte frågade om detta i 

undersökningen var att jag inte hade kunskap om bilders komplexitet och kulturella samband 

då. I Evens m fl (1987) artikel presenterades resultatet av en bred utfrågning och fältstudier 

om bilder i olika läromedel. Både fältstudierna och utfrågningen visade att lärarna inte 

hänvisade till bilderna i undervisningen. På en direkt fråga om detta, svarade de att de inte 

reflekterat över det. Bildernas utbildningsfunktion användes sällan av lärarna. Denna 

undersökning gällde i och för sig inte läromedel i andraspråk. Jag tror att bilder i läromedel 

inte har så stor betydelse i läromedel idag utan skriften som medierande verktyg ger en 

precisare bild än vad bilderna gör. Här är det ändå viktigt att vi som pedagoger hjälper 

eleverna både att tolka bilder och ge dem ett språk för att kunna beskriva vad de tolkar. Som 

speciallärare är det vår uppgift att lära eleverna, och sprida kunskap till andra pedagoger om 

detta, eftersom de annars riskerar att hamna utanför den sociala gemenskapen i klassrummet. 

6.3.2 Att ställa frågor 

Några lärare i min undersökning skrev att de lät eleverna ställa frågor till varandra om olika 

bilder. I Breens artikel (1991) framgick det att lärarna försökte få eleverna att använda sig av 

frågeform, då det skulle utöka deras möjligheter till kommunikation. Alver och Lahaug (1999) 

tog upp vikten av att eleven lär sig att ställa frågor men de påpekade även elevens svårighet 

med detta då läraren oftast är den som pratar i klassrummet. Eleverna behöver tid för att 

formulera egna frågor och kan missa tillfället att ställa dem. Jag tror att detta inte enbart beror 

på tidsbrist utan det kan även bero på en kulturell skillnad rörande hur man får avbryta sin 

lärare i olika kulturer. 

Alla svenskar lär sig inte skrift och kan behöva hjälp av pedagoger för att lära sig att tolka 

bilder för förståelsen. Även de med annan kulturell bakgrund kommer att behöva hjälp att 
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tolka bilder då det kan ses som ett eget språk med kulturell påverkan. Frågeformuleringar kan 

ha betydelse för bildtolkningen och tidsbrist eller kulturell påverkan kan vara orsaker till 

varför det är svårt för eleverna att ställa frågor. 

6.4 Värdet av mina resultat 

Jag tror att min undersökning har ett värde både för speciallärare och andra pedagoger. Det 

visar på många faktorer som vi pedagoger behöver tänka på i vårt arbete med elever och 

bilder. Arbetet med enkätundersökningen, kan jag med facit i hand, se som aningen för stor 

för ett examensarbete. Å andra sidan hade jag inte fått fram lika mycket information om jag 

valt att stänga enkäten tidigare. Resultatet av undersökningen visar med hjälp av relevant 

litteratur på olika faktorer som påverkar elevernas förmåga att tolka bilder och även 

speciallärarens roll i arbetet med bilder. Med andra frågeställningar hade resultatet av 

undersökningen blivit annorlunda. Jag tror att många forskare ser på samma sätt som jag, på 

sitt färdiga arbete: Det här är det jag fått fram med mina frågeställningar och mitt syfte. Andra 

frågeställningar och andra syften hade gett andra resultat. Eftersom jag inte frågade lärarna 

om de arbetade med bildtolkning med eleverna fick jag aldrig ett direkt svar från lärarna på 

detta. Med erfarenheten från detta arbete hade jag ställt frågan, om jag idag skulle formulera 

om enkäten. Jag har efter bästa förmåga arbetat med den information enkäten givit och 

bearbetat den utifrån den litteratur jag funnit relevant för uppgiften. Någonting i mina resultat 

som överraskade mig, var i hur stor utsträckning lärare använder sig av digitala hjälpmedel. 

Jag förundrades även över hur viktigt det kan vara att, ur en kulturell aspekt, använda rätt 

bilder. Att våra referensramar världen över skiljer sig måste vi ta hänsyn till, samtidigt som 

bilderna ger oss en unik möjlighet att mediera den svenska kulturen till våra elever. 

6.5 Förslag på andra undersökningsområden 

När man närmar sig arbetsområdet bilder och kommunikation, ser man att det är väldigt 

omfattande. Fler olika delar av det skulle vara av intresse för djupgående studier. Nedan ger 

jag exempel på hur man skulle kunna närma sig dessa. 

En djupintervju med en elev skulle kunna ge insikter i han/hennes syn på bilder i Sverige 

respektive elevens hemland. Detta skulle kunna ge en djupare förståelse av de bilder som 

används och detta skulle i sin tur kunna ge uppslag till följdfrågor till lärarna. Att videofilma 

en lärares lektioner och få möjlighet att analysera hur de verkligen arbetar med bilder, skulle 

också ha sina kvalitéer. Mitt arbete kan enbart visa den bild som lärarna låter mig se men en 

visuell studie av lärarna, skulle ge en bild av skillnaden mellan vad de skriver att de gör och 

hur de i verkligheten agerar. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka läromedel 

för sfi och i dem studera vad bilderna kommunicerar. Jag har haft förmånen att arbeta med 

bilder och kommunikation genom en enkätundersökning men att göra djupintervjuer med 

elever och lärare, videofilma lärare eller studera bilder i läromedel skulle även det vara 

intressanta sätt att närma sig bilder och kommunikation. 
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Bilaga 1 

Missivbrev till rektorerna 

 

 

Hej!                                                                             2013-04-02 

 

Jag heter Pia Eriksson och jag studerar sista terminen till speciallärare vid Karlstads 

universitet. Den här terminen ska vi skriva ett examensarbete och det är därför jag kontaktar 

er. Jag ska skriva mitt examensarbete om det bildmaterial som används i arbetet med 

muntlig kommunikation i studieväg 1. Mitt intresse för detta kommer av att jag själv 

arbetar som sfi-lärare. 

 

Jag har satt samman en webenkät med frågor som rör bilder och muntlig kommunikation och 

jag ber er om hjälp att vidarebefordra den till de lärare som undervisar i studieväg 1 på sfi. I 

medföljande brev till lärarna finns en länk till enkäten. Det är naturligtvis frivilligt för lärarna 

att delta och jag kommer enbart att använda svaren jag får i detta examensarbete. Alla svar är 

anonyma. 

 

För att jag ska få statistik över hur många sfi-lärare som enkäten distribuerats till skulle jag 

vara tacksam om ni kan sända uppgift om hur många lärare ni vidarebefordrat den till. Jag 

uppskattar verkligen er hjälp med mitt arbete. Tack för hjälpen! 

  

Eventuella frågor besvaras på min e-mail: xxxxx@telia.com 

eller på mobil: 076- x xx xx xx. Om ni har andra frågor om arbetet kan ni kontakta min 

handledare Marie Karlsson på Karlstads universitet: xxxxx@kau.se 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Pia Eriksson 

Blivande speciallärare 

Karlstads universitet 

mailto:3.14a@telia.com
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Bilaga 2 

Missivbrev till sfi-lärare som undervisar studieväg 1 

 

 

Hej!                                                                                                2013-04-02 

 

 

Jag heter Pia Eriksson och jag läser till speciallärare vid Karlstad universitet. Den här 

terminen ska vi skriva ett examensarbete inom det specialpedagogiska området. Jag arbetar 

som sfi-lärare idag och syftet med mitt examensarbete är att bidra med kunskap om det 

bildmaterial som används i arbetet med muntlig kommunikation i studieväg 1. Det jag 

behöver er hjälp med är att svara på en enkät som rör detta. 

  

Det är frivilligt att delta i denna enkätundersökning. Jag kommer inte att använda mig av era 

namn eller era skolors namn i mitt arbete och materialet kommer enbart att användas i detta 

examensarbete. 

 

Jag hoppas att ni vill fylla i enkäten som jag bifogat som en länk här nedan. Då ni fyllt i era 

svar kan ni klicka på ”skicka” längst nere i formuläret så kommer svaren till mig. Jag vore 

mycket tacksam om ni kan fylla i enkät undersökningen senast 12/4. 

  

Länk till enkäten: 

Bilder och muntlig kommunikation 

  

Eventuella frågor besvaras på min e-mail: xxxxx@telia.com 

eller på mobil: 076- x xx xx xx. Om ni har andra frågor om arbetet kan ni kontakta min 

handledare Marie Karlsson på Karlstads universitet: xxxxx@kau.se 

  

Tack på förhand! 

Varma hälsningar 

 

 

 

Pia Eriksson 

Blivande speciallärare 

Karlstads universitet 

http://goo.gl/wy4Nn
mailto:xxxxx@telia.com
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Bilaga 3 

Enkäten 

Bildanvändande i muntlig undervisning 

 

Hej! 

Tack för du tar dig tid att fylla i denna enkät.  

Enkäten består av frågor om ditt arbete med bilder och muntlig kommunikation i studieväg 1.  

Vänliga hälsningar Pia Eriksson 

 

1. Använder du bilder i din undervisning i muntlig kommunikation? 

Om du svarar nej på frågan kan du sedan scrolla längst ner i enkäten och trycka på skicka. 

 Ja 

 Nej 

 

2a. Vid ja, hur ofta använder du dig av bilder i undervisningen? 

 Varje dag 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 

2b. Varifrån kommer bilderna du använder dig av? 

Du kan kryssa i flera val 

 Läromedel 

 Dagstidningar 

 Veckotidningar 

 Tavlor, planscher 

 Färdiga bildkort typ palin 

 Internet 

 Bilder ritade på whiteboard 

 Elevernas egna ritade bilder 

 TV 
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2c. Vilken typ av bilder använder du dig av. 

Du kan kryssa i flera val 

 Fotografier 

 Tecknade bilder 

  Svartvita bilder 

 Färgade bilder 

 

2d. Vilka motiv föreställer bilderna som du använder dig av? 

Miljöer, händelser, enstaka föremål 

 

 

3a. Vilken typ av bilder tror du är lättast att använda för att få igång elevernas tal med 

avseende på bildens yttre form? 

Du kan kryssa i flera val 

 Fotografier 

 Tecknade bilder 

  Svartvita bilder 

 Färgade bilder 

 

3b. Ge en kort motivering till varför du tror ovanstående bilder är lättast att använda. 
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3c. Vilka bildmotiv tror du ger bäst möjligheter att få eleverna att tala utifrån bildernas 

innehåll? 

Ge en kort motivering. 

 

 

4a. Vilken typ av bilder tror du är svårast att använda för att få igång elevernas tal med 

avseende på bildernas yttre form? 

Du kan kryssa i flera val 

 Fotografier 

 Tecknade bilder  

 Svartvita bilder 

 Färgade bilder 

 

4b. Ge en kort motivering till varför du tror det är svårast att använda ovanstående bilder? 

 

 

4c. Vilka bildmotiv tror du är svårast att använda för att få igång elevernas tal med avseende 

på bildernas innehåll? 

Motivval m.m. 
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5. Beskriv hur en situation kan se ut då du använder bilder i muntlig kommunikation. 

 

 

6a. Brukar eleverna ta med sig egna bilder till skolan? 

 Ja 

 Nej 

 

6b. Om eleverna tar med sig egna bilder till skolan vilken typ av bilder tar de då med sig? 

 färgade bilder 

 svartvita bilder 

 fotografier 

 tecknade bilder 

 

6c. Beskriv kortfattat motivvalet på bilderna som eleverna tar med sig till skolan 

 

 

7a. Vad har du för utbildning? 

 Grundskollärarutbildning 

 Gymnasielärarutbildning 

  Svenska som andraspråk 30 hp 

 Svenska som andraspråk 60 hp 

 Svenska som andraspråk 90 hp 
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 Ingen lärarutbildning 

 Annan pedagogisk utbildning 

 

7b. Är du man eller kvinna? 

 Kvinna 

 Man 

 

7c. Hur länge har du arbetat med studieväg 1? 

 Mindre än 1 år 

 1-3 år 

 4-6 år 

 7-9 år 

 Mer än 9 år 

 

7d. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Mindre än 1 år 

 1-3 år 

 4-6 år 

 7-9 år 

 10-15 år 

 15 år eller mer 

Skicka
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Bilaga 4 

Påminnelsebrev till rektor 

 

 

 

 

Hej!    2013-04-12 

       

För en vecka sedan skickade jag ut ett brev till er rörande mitt examensarbete om muntlig 

kommunikation och bilder. Jag har fått in en del spännande svar men skulle behöva få in 

några fler.  

 

Om ni kan ni vara vänlig och vidare befordra bilagan till detta brev till era lärare på studieväg 

1 sfi, blir jag mycket tacksam. Det skulle vara bra om jag kan få in svaren innan 19/4. Jag ber 

er också maila mig på xxxxx@telia.com och tala om hur många lärare ni vidarebefordrar enkäten 

till. 

 

Tack på förhand. 

 

 

 

Varma hälsningar 

Pia Eriksson 

Tel. 076-x xx xx xx 

Blivande speciallärare 

Karlstads universitet 

mailto:xxxxx@telia.com

