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II 

SAMMANFATTNING        

Olika erfarenheter, uppväxtmiljöer och synsätt kan göra att bara tanken på att ge 

sig ut i naturen kan tyckas onödig, skrämmande och farlig. En allt större del av 

befolkningen växer upp i tätorter utan någon naturlig kontakt med naturen. En 

växande del av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund och av dessa har 

många inte någon eller begränsad relation till den svenska naturen. Avsaknad av 

naturupplevelse i barndomen kan medverka till att nästa vuxna generation 

kommer att sakna intresse av att vårda naturen och hushålla med naturresurserna.  

Mitt arbete handlar om hur man kan utforma informativa illustrationer till 

nyanlända invandrare som inspirerar dem till att nyttja Eskilstunas tätortsnära 

natur. Jag har undersökt hur man med hjälp av bilden underlättar 

kommunikationen till människor från andra kulturer som inte förstår det svenska 

språket.  

 

Jag har till stor del undersökt hur bildtolkning kan skifta beroende på sändarens 

erfarenheter och referenser till olika visuella representationsformer. Fokus har 

legat på hur man utformar bilder som är lättförståeliga trots kulturella olikheter. 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med elever på SFI. Detta för att lära känna 

målgruppen och sätta mig in i invandrarnas syn på den svenska naturen och även 

ta reda på vilka bildtyper som passar målgruppen bäst.   

 

Utifrån detta har jag tagit fram förslag på bildtyp som jag tror klarar av att 

kommunicera väl till den tänkta målgruppen. Resultatet blev ett 

informationsmaterial som presenterar allemansrätten, några vanliga matsvampar 

och bär samt ett recept på blåbärspaj. 

 

Helena Bogren, svensklärare på SFI och Rabie Aldeeb, integrationssekreterare på 

Eskilstuna kommun, har varit en stor hjälp vid genomförandet av mina kvalitativa 

intervjuer och ett stort tack riktas till dem. Jag vill även tacka min handledare 

Sven Holmberg för all hjälp under arbetets gång.      
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1 INLEDNING 

1.1  Bakgrund 

En allt större del av befolkningen växer upp i tätorter utan någon naturlig kontakt 

med naturen. En växande del av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund, av 

dessa har många inte någon eller begränsad relation till den svenska naturen. 

Avsaknad av naturupplevelse i barndomen kan medverka till att nästa vuxna 

generation kommer att sakna intresse av att vårda naturen och hushålla med 

naturresurserna. Dessutom har forskning visat att naturens ojämna terräng är bra 

för barns motoriska utveckling och en mångfaldig natur berikar barns fantasi och 

lek. Detta har Naturvårdsverket kommit fram till i rapporten Möt naturen- en 

fallstudie där olika samhällsgrupper intervjuats om deras naturvanor 

(Naturvårdsverket 2009) . Enligt en artikel i Sydsvenskan från augusti 2009 har 

besöken i skogen minskat kraftigt bland barnen de senast åren. Det har skett en 

förändring i hur vi utnyttjar naturen. Nya aktiviteter som är kopplade till 

utrustning lockar alltmer, man tar med sig golfbagen eller skidutrustningen vilket 

gör att aktiviteten styrs upp på ett nytt sätt och blir alltmer kostsam. 

 

Olika erfarenheter, uppväxtmiljöer och synsätt kan göra att bara tanken på att ge 

sig ut i naturen kan tyckas onödig, skrämmande och farlig. Detta kan delvis bero 

på att invandrare ofta inte har så många svenska vänner, inte känner till platsen de 

bor på och definitivt inte har någon historisk kunskap om området. Maria 

Nordström, (1998) har skrivit en artikel på temat ”Barndomens landskap formar 

vår identitet”. Hon skriver att barndomens landskap är viktigt då det ger en 

konkret förankring i tillvaron, en känsla av att höra hemma. Nordström skriver 

vidare att det vi upplever idag bygger på tidigare erfarenheter och sätt att förstå 

omvärlden. Hon menar att om vi inte haft tidigare upplevelser som hjälpt oss tolka 

och uppfatta vår omgivning på ett visst sätt skulle det vara svårt att utveckla nya 

attityder. Artikeln är publicerad i boken Människans natur- Det grönas betydelse 

för vårt välbefinnande. Boken redovisar forskning om urbana grönområdens 

betydelse för människors hälsa och välbefinnande, som Byggforskningsrådet stött 

under 1980- och 90-talet. Boken fokuserar på att redovisa hur viktig naturen är för 

människans välbefinnande, speciellt för stadsmänniskan, vilket kändes relevant 

för min del då många nyanlända invandrare ofta hamnar i tätorter.  

 

Detta skulle kunna vara en fördom, men i vissa länder är man beroende av naturen 

för att överleva, är man uppväxt i en sådan miljö kanske det kan vara svårt att se 

naturen som en källa till välbefinnande och rekreation.  Att inte känna sig hemma 

på platsen där man bor kan vara en förklaring till varför det är svårt för invandrare 

att tolka och förhålla sig till den svenska naturen, och kan i längden leda till en 

rädsla för naturen. Även i naturvårdsverkets rapport Möt naturen - en fallstudie 

uttryckte de som inte hade vana av att vara i naturen en rädsla för den. Ulla 

Berglund (2001) tar upp detta i sin artikel ”Neighbourhood Nature – Joy or Fear” 
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Berglund skriver att studier i nordliga länder har visat på en hög uppskattning av 

närhet till natur. Dock påstår hon att denna bild hotas av dåligt underhåll i 

grönområden samt att många känner en rädsla för kriminalitet och hundar. Detta 

visar kvalitativa studier i två förortsområden; Bredäng, Stockholm samt Mezciems 

utanför Riga i Lettland. Men kan denna rädsla hänga ihop med en rädsla för 

samhället? Kan utanförskap och arbetslöshet vara en bidragande faktor? En artikel 

i Dagens Nyheter från februari 2010 beskriver problemet med stor arbetslöshet i 

Stockholms förorter, i exempelvis Tensta och Rinkeby där många nyanlända 

invandrare  hamnar står varannan invånare utanför arbetsmarknaden, vilket i 

längden leder till osäkerhet och kriminalitet. Men detta problem hamnar utanför 

mitt område, min uppgift får ses som en liten del i att få nyanlända flyktingar att 

känna sig mer hemma i det svenska samhället.  

1.2  Syfte 

Syftet med mitt arbete är att ta fram ett förslag på ett lättförståeligt 

informationsmaterial till nyanlända invandrare. Detta för att inspirera dem till att 

nyttja Eskilstunas tätortsnära natur mer, med fokus på illustrationen som 

informationsbärare. Jag kommer att anpassa materialets innehåll till invandrarnas 

behov av naturen och utföra materialet på ett sådant sätt att de förstår det. För att 

anknyta till säkerhet kan ett material som presenterar den svenska naturen leda till 

att fler invandrare tar steget ut och känner sig säkrare då de vistas i skog och 

mark.  

1.3  Problemställning 

Som jag nämnt tidigare har en växande del av Sveriges befolkning med 

invandrarbakgrund dålig relation till den svenska naturen. Genom att berätta om 

vad som finns och vad som kan göras i naturen kanske man kan få dem att känna 

sig mer delaktiga i det svenska samhället. Men för att kunna göra detta måste man 

hitta ett sätt att kommunicera så de nyanlända invandrarna förstår och kan ta till 

sig materialet. Jag vill alltså ta reda på hur man med hjälp av bilden underlättar 

kommunikationen till människor från andra kulturer som inte förstår det svenska 

språket.  

Min frågeställning är: 

- Hur utför man informativa illustrationer till nyanlända invandrare som inspirerar 

dem till att nyttja Eskilstunas tätortsnära natur?   

1.4  Avgränsning 

Geografiskt kommer arbetet att avgränsas till Eskilstunas invandrare och natur. 

Naturen som presenteras ska ligga i anknytning till tätorten. Fokus kommer att 

ligga på hur jag ska utforma illustrationerna och layouten så att de blir så 

lättförståeliga för invandrare som möjligt. Bildframställningen är alltså det 

huvudsakliga och inte textframställning, däremot har jag givetvis tittat 

övergripande på hur man ska framställa lättläst text, då text och bild ofta 

samverkar till en läsbar helhet. Materialets innehåll grundar sig på behov som 

kommit fram i mina kvalitativa intervjuer.  
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2 TEORI 

2.1  Kommunikation 

För att förstå hur människor tolkar bilder beroende på uppväxtkulturer kommer 

jag här att titta närmare på kommunikationsforskningen, då det jag kommer att 

göra till stor del är en slags informationsöverföring.  

Yvonne Eriksson sammanfattar kommunikation såhär: Den klassiska 

kommunikationsmodellen innehåller tre komponenter; sändare, meddelande och 

mottagare, och varje komponent påverkas i sin tur av ett antal faktorer. Sändaren 

är den som utformar ett meddelande som ska nå fram till en mottagare. Hur 

meddelandet ser ut påverkas av sändarens personliga relation till materialet, som 

relateras till tradition, skicklighet och rådande bildkonventioner. Mottagaren 

tolkar meddelandet beroende på erfarenheter och referenser till olika visuella 

representationsformer. Om sändare och mottagare befinner sig i liknande 

kontexter underlättar det tolkningen av meddelandet, men om de inte delar några 

erfarenheter uppstår tolkningsproblem. (Eriksson, 2009, s.54)  

 

I John Fiskes kommunikationsteorier (1990) kategoriseras 

kommunikationsforskning i två skolor: processskolan och den semiotiska skolan.  

I processskolan definieras kommunikation som överföring av meddelanden, där 

sändarens intention och avsikt står i centrum. Kommunikation mellan människor 

ses här som en process genom vilken en person påverkar någon annans beteende 

eller sinnesstämning. Shannon och Weavers ”Mathematical Theory of 

Communication” (1949), är en av de mest grundläggande och erkända teoretiska 

modellerna för kommunikation, och är ett tydligt exempel på hur processkolan ser 

på överföring av meddelanden. Modellen är en linjär process som går ut på att 

informationskällan (uppdragsgivaren) väljer ut ett meddelande som i sin tur 

omvandlas av sändaren till en signal som sänds genom kanalen till mottagaren. 

Shannon och Weaver använder redundans för den redan bekanta 

överflödsinformation som påverkar förväntningar i kommunikationen. Ju mer 

mottagaren känner till av det kommunicerade desto bättre är förutsättningarna för 

att det icke kända förstås på det sätt sändaren avsett. Däremot kan för mycket 

redan känd information leda till att nyhetsvärdet upphör, ju mindre redundans, 

desto mer ny information innehåller det kommunicerade (Fiske, 1990, s.17-22).     

 

I den semiotiska skolan är kommunikation ett skapande och utbyte av betydelser. 

Här har sändaren mindre betydelse och fokus ligger istället på hur meddelandet 

uppfattas. Här talar man mindre om ”misslyckad kommunikation” och hellre om 

”missuppfattningar”, beroende på de kulturella skillnader som kan tänkas finnas 

mellan sändare och mottagare. De två viktigaste namnen inom semiotiken är 

schweiziska lingvistikern F. De Saussure och amerikanska filosofen och logikern 

C.S. Pierce. 

Inom semiotik har läran om tecknet och dess sätt att fungera en central betydelse. 

Fiske delar in semiotik i tre huvudområden (s. 61): 

 Tecknets sätt att förmedla betydelser 
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Koder och system i vilka tecken organiseras 

Den kultur där koder och tecken arbetar     

Processkolan och den semiotiska skolan kan ses som två sidor av samma mynt. 

De båda skolorna kompletterar varandra och ger oss en mer heltäckande bild av 

kommunikation.  Uppdelningen kan användas för att kartlägga olika 

utgångspunkter för bildförståelse i olika kulturer, processkolan hävdar att 

kommunikation existerar när någon avsiktligt vill påverka en annan person eller 

grupp. Den semiotiska skolan menar att jag som person kommunicerar även 

oavsiktligt, jag lämnar meddelanden till min omvärld som jag inte är medveten 

om att jag gör. Enligt Gillis Herlitz är just denna oavsiktlighet betydelsefull då 

man ska försöka kommunicera mellan olika kulturer. För i mötet med människor 

från andra kulturer är risken att lämna oavsiktliga meddelanden stor, vilket kan 

röra sig om handlande, klädval eller språk. Som medlemmar i samma kultur delar 

vi ofta uppfattningar om vilken betydelse ett visst handlande ska ges (Herlitz, 

2007, s.116). Oavsiktliga meddelanden i bilder kan vara metaforer eller symboler 

som vi i vår kultur är vana med men inte människor från andra kulturer.   

2.2 Bildtolkning 

Bild är samlingstermen för visuella representationer och kan ha olika utformning 

och vara utförda i olika tekniker. Den kan vara en representation på en 

tvådimensionell eller tredimensionell yta, den kan även vara en mental bild som 

uppstår i huvudet då man exempelvis läser en bok. (Eriksson, 2009, s.24-27).  

I mötet med bilder gör vi en tolkning på två olika nivåer. Detta sker genom en 

parallell process som innebär att vi gör en tolkning av bildens uttryck samtidigt 

som vi registrerar dess innehåll. Den denotativa eller mer bokstavliga tolkningen 

av bilden ligger till grund för och är samtidigt en förutsättning för den konnotativa 

tolkningen, dvs. själva förståelsen av bildens betydelse. När man tittar på en bild 

kan man oftast se vad den föreställer men man behöver även andra kunskaper för 

att kunna tolka bilden på ett djupare plan (Bergström, 2007, s.208). 

 

Sammanfattningsvis beror alltså skickligheten i bildtolkning delvis på 

uppmärksamheten, men erfarenhet och kontext har också stor betydelse. Som jag 

nämnt tidigare underlättas tolkningen av meddelandet i kommunikation om 

sändare och mottagare befinner sig i liknande kontexter, men om de inte delar 

erfarenheter kan det uppstå tolkningsproblem. Inom semiotiken utgör koder och 

konventioner den gemensamma kärnan i varje kulturs erfarenheter. Våra sociala 

liv styrs av regler som samhällets medlemmar godkänt och kan därför kallas 

“kodad”. Vi kan känna oss delaktiga i kulturen bara genom att känna till dessa 

kommunikationskoder. För att förstå tecken och symboler behövs gemensamma 

kulturella och sociala överenskommelser, så kallade konventioner (Fiske 1990, 

s.114). Likadant fungerar det med bildförståelse. Perception, perspektiv och 

djupseende i tvådimensionella bilder är kulturellt knutna konventioner, om en 

främling inte förstår beror det på att denne inte känner till dessa konventioner 

(Sahlström 1997, s.128).  

 

Boken Bildförståelse inom och mellan kulturer av Berit Sahlström baseras på 

forskningsprojektet Transkulturell bildförståelse som startades 1990 av Solfrid 

Söderlind, och tar upp hur bildkommunikationen mellan kulturgränserna fungerar. 
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Sahlström menar att förmågan att avläsa bilder och skriven text är något som 

måste tränas och läras in. Hon tar upp ett exempel från bistånds- och 

universitetsvärldarna, då bilmekaniker i utbildning i Moçambique kunde utföra 

vilken komplicerad reparation som helst men inte klarade avläsa en ritning på en 

motor. Detta menar Sahlström händer då undervisningen utgår från konventioner 

som inte är fullständigt förmedlade. Bildanvändning kan därför leda till ökade 

missförstånd i stället för att lösa kommunikativa problem. I samma bok 

presenteras forskaren William Hudsons (1967)  experiment i Sydafrika där 

förmågan att avläsa tredimensionalitet i tvådimensionella bilder testades (s.99). 

Slutledningen Hudson drog utifrån sina resultat visade att om konventioner för 

bildtolkning förmedlas i en mer formell skolmiljö innebär det att en person som 

inte haft möjlighet till skolgång inte heller självklart inhämtat dessa konventioner 

för bildtolkning. Sahlström påstår att det är viktigt att man skaffar sig specifik 

kunskap om existerande bildkonventioner i mottagarmiljöerna för att underlätta 

förståelsen och tolkningen av bilden. Hon ger följande exempel på hur 

bildtraditioner kan skifta i olika kulturer (Sahlström 1997, s. 131):  
 

[E]tiopisk kristen höglandskultur har en annan bildtradition än moçambikisk urban kultur. 

Shonakulturen i Zimbabwe har traditionellt kommunicerat med relativt få tvådimensionella bilder 

och politisk propaganda i befrielserörelsen ZANU har därför oftare framförts av talare och på 

möten.   

 

Då Sahlström problematiserar bildtolkning både inom och mellan kulturer betonar 

hon att en tvådimensionell bild bara kan sägas representera en tredimensionell 

verklighet, under förutsättning att betraktaren kan avläsa och tolka de 

bildkonventioner som bildproducenten utgår ifrån när bilden produceras.  

Generellt sett lägger vi märke till sådant som vi känner igen och känner oss 

bekanta med i vår omgivning. Likadant händer då vi tolkar bilder: vi tolkar bilder 

på ett sådant sätt att det överrensstämmer med våra föreställningar (Eriksson, 

2009, s.61).  

 

Utifrån detta resonemang torde det säkraste vara att utgå från en gemensam 

verklighet och undvika metaforer och symboler, och förutsätta att invandrare som 

bott i Sverige i några år fått lära sig tillräckligt om våra koder och konventioner 

för att förstå ett förenklat bildspråk. Invandrargrupper kommer alltid att skifta, att 

framställa bilder som är anpassade efter varje invandrargrupps bildkonventioner 

skulle bli alltför tidsödande och oekonomiskt.    

2.3 Riktlinjer bildframställning 

Utifrån resonemanget att man ska utgå från en gemensam verklighet för att skapa 

bilder som flera olika människogrupper kan förstå, borde alltså realistiska eller 

verklighetstrogna bilder vara att föredra i mitt exempel.   

 

Fotografiet kan användas för att berätta hur någonting ser ut då det är en direkt 

avbild av verkligheten, medan en teckning bättre illustrerar hur någonting 

fungerar (Ander, 2003, s.154). Däremot kan ett fotografi innehålla ett så varierat 

och tvetydigt språk att det är lätt att misstolka dess egentliga budskap. Detta 

menar Rune Pettersson, professor i informationsdesign, han påstår att ett fotografi 
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sällan kan vara entydigt utan ofta inbjuder till skilda tolkningar. Han menar att 

naturtrogna teckningar istället kan ersätta fotografier då fördelen med en teckning 

är att den kan utformas efter tecknarens avsikt (Pettersson, 2008, s.80).  

Tecknaren kan framhäva detaljer som är viktiga eller typiska för en specifik 

situation vilket är svårare att göra med ett fotografi. I teckningen kan man enkelt 

förklara sådant som är för litet eller för stort för att man ska kunna uppfatta det 

med blotta ögat, dit hör exempelvis växters beståndsdelar eller människokroppens 

organ (Eriksson, 2009, s.24). Exempelvis kan man i en framställd bild få fokus i 

både förgrund och bakgrund vilket kan vara svårt att lyckas med i ett fotografi, 

man kan alltså få lika mycket skärpa på en sten långt bak i bilden som på en växts 

beståndsdelar i den främre delen av bilden.    

 

Jan-Erik Ander påstår i sin bok Tredje språket – kommunikation med flera sinnen 

att bildspråket har fördelen att vara i stort sett internationellt även om symboler 

och färger kan uppfattas olika i olika kulturer. Ander har trettio års erfarenhet av 

kommunikation och är grundare till Bild och Ord Akademin. Ander skriver vidare 

på sidan 59: ”Genom att enbart arbeta med det visuella språket uppnår man 

fördelen att kommunikationen når långt över Språkgränserna.” Han menar att 

dessa bilder i så fall ska vara enkla avbildningar som är lätta för de flesta att tolka 

i kombination med ledsagande ord. Det ska vara ett bildspråk som avbildar 

verkligheten så som vi ser den utan konstnärliga ambitioner (Ander, s.59, 2003).  

 

Som komplement till realistiska bilder kan linjeteckningar, där bara konturerna 

markeras, med fördel användas. Linjeteckningar används ofta i stiliserande syfte 

för sprängskisser, röntgenbilder och andra typer av översikter (Pettersson 2008, 

s.81). Yvonne Eriksson menar att det är via föremålets form som vi känner igen 

och identifierar det, därför uppfattar vi föremål i vår omgivning om de har 

konturer. I verkliga livet existerar givetvis inga konturlinjer, men i den visuella 

varseblivningen uppfattar vi föremålen som om de har konturer för att hjälpa oss 

att skilja olika figurer från varandra och att skilja förgrund från bakgrund. "När vi 

varseblir konturlinjen kring figurer uppfattar vi samtidigt dess form. (Eriksson, 

2009, s.25). I Colin Wares bok Information visualization (2004, s.234) presenteras 

en modell på hur vår perception fungerar då vi ska känna igen objekt i vår tillvaro, 

gjord av forskarparet Hummel och Biederman (1992). Sammanfattningsvis 

sönderdelas den visuella informationen först till konturer, sedan till enkla 

grundformer som sedan läggs ihop till en helhet och vi kan uppfatta objektet. 

Konturer kan alltså hjälpa betraktaren att fortare uppfatta objekt i en bild. Colin 

Ware presenterar även ett annat forskarpar, Ryan och Schwartz (1956), som kom 

fram till att en enkel streckteckning av en hand lättare kunde uppfattas än ett 

fotografi på en hand (Ware, 2004, s.237). Genom att ge viktiga delar i bilden 

konturlinjer kan man alltså framhäva dessa och få dem att sticka ut från 

bakgrunden. Dessa bilder ska även hållas enkla med få detaljer.  

 

Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag att göra texter 

tillgängliga för människor som av olika skäl har lässvårigheter. De ger ut böcker, 

tidningar och ser till att olika slags information blir mer lättläst. I deras riktlinjer 

för hur bilder ska användas i lättlästa texter skriver de att bilder många gånger 

behöver vara enkla och tydliga eftersom vissa läsare har svårt att tolka metaforer 
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och symboler. En viktig utgångspunkt är att text och bild måste stämma och inte 

motsäga varandra. (Centrum för Lättläst och det lättlästa konceptet, s.2).  

Ett återkommande fakta är att man ska undvika symboler och metaforer i bilder 

som ska anpassas för människor med språksvårigheter.   

 

En viktig del av mitt arbete är att inspirera invandrare till att ta sig ut i naturen, 

och hur ska bilder vara utförda för att kunna inspirera någon till något? Ander 

menar att genom att välja bilder kan man skapa en viss stämning i sitt material 

och på så vis styra läsarens reaktion. Centrum för Lättläst skriver att en bild kan 

förklara och förtydliga men också skapa känslor och atmosfär utöver texten. Hur 

man förmedlar en känsla i en bild beror mycket på den som tittar på bilden, vilka 

erfarenheter eller preferenser den människan har. Jag fick ta del av ett 

examensprojekt gjort på HDK på Göteborgs Universitet, som hade titeln Att 

illustrera en känsla. Författaren skrev att en illustration som förmedlar en känsla 

ofta har starka kontraster och är i stort format. Han skriver vidare att”[n]är man 

tittar närmare på bilden skall den ha subtila kvalitéer och efter ett tag ge något 

mer än den gjorde vid första anblicken.” (Elmgren 2009, s.9). Det är svårt att säga 

om det verkligen förhåller sig så eller om källan är trovärdig, men det kan vara en 

tanke att ha med sig i det fortsatta arbetet.  

2.4 Skapa lättläst 

Centrum för lättläst har tagit fram riktlinjer att följa vid lättläst framställning. 

Denna kunskap grundar sig på samlade erfarenheter av förlagsverksamhet, 

litteratur, journalistik, formgivning och aktuell språkforskning. Stycket nedan är 

hämtat ur Centrum för Lättläst och det lättlästa konceptet, en pdf som finns att 

ladda ner på Centrum för Lättlästs hemsida: 

Innehåll: 
• Innehållet i texter måste bedömas utifrån läsarnas förutsättningar. 
Svårighet att avläsa eller förstå ord kan bero på bristande förkunskaper, 
ovana vid svenska språket, på ett funktionshinder eller på lust och 
motivation. 
Den som är sportintresserad förstår svåra sporttermer och sportbegrepp. 
För andra är idrottsjargong och tekniska termer svårt. Läsarnas 
förkunskaper påverkar arbetet med texten. 
• Berättandet måste ha ett logiskt sammanhang. Texten måste hänga ihop, 
det måste finnas en logisk, kronologisk eller känslomässig tråd som binder 
samman den. Det underlättar om läsaren känner att det finns ett personligt 
avtryck i texten, att den har en tydlig avsändare med en egen röst. 
• En lättläst text behöver ofta förklara ord, uttryck eller fenomen. 

Språk: 
• Konkreta, vardagliga och handfasta uttryck är lättare att förstå än abstrakta. 
• Aktiva fraser klargör vem som gör vad på ett tydligare sätt än passiva 
fraser. 
• Syftningar och bisatser kan vara svåra att hänga med i om de är många och 
komplicerade. 
• Bildspråk och metaforer kan missuppfattas av en del läsare. Det är viktigt 
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att förklaringarna inte blir nedlåtande eller övertydligt pedagogiska. 
• Längden på texter är viktig. En lång text kan vara svår att orientera sig i och 
svår att orka med. Om texterna är för korta kan det vara svårt att föra ett 
resonemang eller beskriva ett skeende. 

Form: 
• Den grafiska formen på en tidning och en bok ska underlätta läsningen. 
Därför är det väsentligt att se till helheten: hur text, bild, typografi och tomma 
ytor, luftigheten, samverkar för att forma en lättläst produkt. 
• Typografi är viktigt för att läsaren ska kunna och vilja läsa. Det är viktigt att 
aktivt välja typsnitt, grad, radmellanrum och hur raderna bryts. 
 
  

3 METOD 

3.1  Metodval 

Möjliga metoder för mitt arbete är intervjuer, enkäter eller deltagande 

observationer, och studien skulle kunna vara kvalitativ eller kvantitativ. Val av 

metod styrs av vilket syfte studien har. Vill vi omvandla informationen av studien 

till siffror och mängder passar sannolikt en kvantitativ metod bäst. Då måste 

urvalet vara representativt i statistisk mening. Vill däremot forskaren kunna bilda 

sig en vidare uppfattning om eller tolka exempelvis motiv eller sociala processer 

kan en kvalitativ metod passa bättre. Där kan det handla om att hitta mönster i 

handlingar och sammanhang vilket kan vara svårt att sätta siffror på. (Holme 

Solvang, 2008, s.76).     

 

Syftet med studien är att lära känna målgruppen och sätta mig in i invandrarnas 

syn på den svenska naturen och vad de har för naturvanor. Jag behöver även veta 

vilka bildtyper som passar målgruppen bäst, är det verklighetstrogna bilder som 

jag pratat om tidigare eller fungerar enklare bildmanér bättre?  Därför tror jag att 

direkta möten och samtal utan tvekan är det bästa alternativet framför att använda 

enkäter. Därför har kvalitativa intervjuer genomförts. 

I en kvalitativ intervju ska personen som intervjuas berätta om sin livsvärd, 

uttrycka egna åsikter och synpunkter på ett naturligt sätt. Forskaren ska alltså 

försöka se världen utifrån den intervjuades synvinkel. Intervjun ska bli ett samtal 

där graden av styrning dock är vanligare än en vardagssituation (Holme Solvang, 

2008, s.108)   

 

Att intervjua invandrare medför förstås vissa språkliga problem. Helené 

Thomsson berättar i sin bok Reflexiva intervjuer (2002) om intervjusituationer där 

det kan uppstå språkproblem. Thomsson anser att det inte är att rekommendera att 

intervjua med tolk då denne kan ge en oönskad översättning/tolkning av vad som 

sägs. Språkproblemet behöver inte heller vara ett översättningsproblem. I ett land 

där den allmänna meningen är att alla bör lära sig tala huvudbefolkningens språk, 

kan den som talar med brytning ofta känna sig underlägsen. Intervjuaren måste 
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därför avdramatisera språket och istället ge en känsla av att den intervjuade har 

viktiga erfarenheter att berätta om och är en viktig person trots sina språkbrister 

(Thomsson, 2002, s.98). Parintervjuer är användbara då många av 

intervjudeltagarna finner en trygghet i situationen då de får intervjuas med någon 

de känner. Två deltagare kan hjälpa varandra rent språkligt och få intervjuaren att 

förstå, de kan även turas om att berätta om sådant de upplever som viktigt. 

Dessutom hamnar intervjudeltagarna i en annan maktposition då de är två vilket i 

detta fall är positivt (Thomsson, 2002, s.72).   

 

Det negativa med djupgående intervjuer är att det kan vara tidsödande och i mitt 

fall kanske inga generella slutsatser kan dras, på grund av att det troligtvis 

kommer att bli ett oändligt antal variabler; ålder, kön, ursprungsland, vistelsetid i 

Sverige, social situation, kunskap i det svenska språket, utbildningsnivå med 

mera. Urvalet är inte representativt i statistisk mening. Resultatet får ses som 

riktlinjer att bygga bild och formval på.  

3.2 Genomförande av intervjuer och utvärdering  

Intervjuerna har utförts i klasser på Svenska för invandrare i Eskilstuna. Helena 

Bogren är lärare på SFI och har varit min kontaktperson där. Hon har valt ut 

invandrare från olika klasser som hon bedömer kan tillräcklig svenska. På SFI 

läser man på A- B- C- och D-nivå, man börjar på A-nivå och slutar på D-nivå.  

Mina intervjupersoner har varit på C- och D-nivå.  

Fem djupintervjuer med en, två eller tre personer i taget har genomförts. Varje 

intervju tog ungefär 40 minuter att genomföra och alla intervjuer spelades in. 

Samtliga intervjuer leddes av mig och genomfördes på de intervjuades studieplats 

utan tolk. I några fall föreföll språket vara en stor barriär för förståelsen samt för 

att kunna utveckla svaren på mina frågor, i sådana fall kunde de hjälpa varandra 

att förstå vad jag menade. För att värna om intervjupersonernas integritet tyckte 

Helena och jag att det inte var lämpligt att ta de intervjuades kontaktuppgifter. 

Min kontaktperson Helena Borgren står i som bevis för att intervjuerna ägt rum.  

 

När de kvalitativa intervjuerna utförts togs ett första bildexempel fram (Se Bilaga 

4A) För att utvärdera om jag var på rätt väg i mitt bildspråk gjordes ännu ett besök 

på SFI. Denna gång tog jag kontaktuppgifter på de som deltog. Jag väljer att kalla 

detta besök för utvärdering och inte utprovning då jag endast visade ett 

bildexempel som inte kunde jämföras med något annat. Sex personer fick berätta 

fritt vad de tyckte om bilden, jag använde inte en intervjuguide. Tre av de som 

deltog i utvärderingen hade även deltagit i mina kvalitativa intervjuer och tre hade 

inte intervjuats innan. Dock valde jag att inte dokumentera dessa personers ålder, 

boende eller ursprungsland, det var inte väsentligt i detta fall då syftet endast var 

att undersöka hur mitt bildexempel fungerade.  

 

I utvärderingen frågade jag speciellt om deras känsla inför skogen som avbildats i 

bilden, om den kändes inbjudande eller skrämmande. Jag iakttog även deras första 

reaktion på bilden.  

En spontan intervju har även gjorts 2010-05-07 med min kontaktperson på SFI, 

Helena Bogren. Det var inte planerat men hon hade en hel del viktiga erfarenheter 
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av bilder i undervisningen som jag ville ta del av. Någon intervjuguide användes 

inte utan intervjun blev mer som ett samtal.   

3.3 Urval 

Invandrare är en mycket heterogen grupp med varierande bakgrund. I 

inledningsskedet av studien tänkte jag begränsa mig till två nyanlända 

invandrargrupper som är störst i Eskilstuna just nu, detta för att begränsa mitt 

arbete och utforma materialet efter dessa två stora invandrargrupper. 

Av Rabie Aldeeb, integrationssekreterare på Eskilstuna kommun fick jag veta att 

de största invandrargrupperna i Eskilstuna just nu är flyktingar från Irak och 

Somalia. Det är främst anhöriga till de som redan har fått asyl som kommer nu, 

det vill säga kvinnor och barn. Jag upptäckte dock att det var svårt att vara så 

specifik i urvalet då jag var tvungen att anpassa mig till invandrarnas kunskaper i 

det svenska språket. Helena valde ut de elever som hon bedömde klarade av att 

genomföra intervjuer, och då fick jag helt enkelt anpassa mig efter det. Resultatet 

blev att tio personer från olika länder intervjuades, de flesta från Irak. Möjligen är 

studien missvisande eftersom spridningen blev väldigt ojämn i ålder, kön, 

ursprungsland, vistelsetid i Sverige, social situation, kunskap i det svenska 

språket. Tabell 2 visar information om de som intervjuades.  
 

Ursprungsland Ålder Kön Vistelsetid 

i S 

Bor 

Gambia 28 Kvinna 3 år Nyfors 

Irak 30 Kvinna 1år och 7 

månader 

Råbergstorp 

Irak 20 Kvinna 5 månader Årby 

Irak 27 Kvinna 6 månader Fröslunda 

Irak 33 Kvinna 4 månader Fröslunda 

Irak/Kurdistan 40 Man 8 år Årby 

Litauen 23 Kvinna 1 år och 6 

månader 

Torshälla 

Syrien 25 Kvinna 6 månader Fröslunda 

Thailand 37 Kvinna 4 år Strandgatan 

Thailand 37 Kvinna 4 månader Skiftinge 
 

3.4 Intervjuguide till kvalitativa intervjuer 

Jag har använt en intervjuguide vid alla intervjuerna (Se Bilaga 1A-B). Denna är 

dock endast ett stöd och diskussionen varierade med intervjupersonen. I vissa fall 

följdes intervjuguiden mer kronologiskt medan det i andra fall föll sig så att de 

intervjuade spontant berättade om de sista delarna först. Jag försökte få svar på 

följande frågor: 

– Vem är intervjupersonen? Ålder, kön, ursprungsland? 

– Brukar intervjupersonen vara ute och vad gör han/hon då? 

– Var brukar personen vara? 

– Med vilka brukar intervjupersonen vara ute? 

– Har personens vanor förändrats under tiden i Sverige? 
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– Vilken kunskap har personen om allemansrätten? 

– Varför/ varför inte är personen ute i naturen? 

– Vilka hinder upplever personen för att ge sig ut i naturen? 

– Vilka förslag har personen till åtgärder för att göra naturen mer lättillgänglig 

och lockande? 

 

Jag visade även sex bilder för att se hur invandrarna förstod olika slags bildspråk 

(Se Bilaga 3A-C). De fick berätta vad de trodde att bilderna föreställde och vad de 

tyckte om dem. Bilderna visades i par och beskrev samma sak men var utförda på 

olika sätt.  Jag visade två olika slags kartor över Eskilstuna, en mer detaljrik och 

en enklare som även visade byggnader på kartan. Två olika bilder som beskrev 

vattnets kretslopp visades där den ena bilden hade en högre grad av realism 

medan den andra var enklare och mer stiliserad. Två olika bilder visades som 

beskrev vart i ett vattendrag fisken finns då man vill fånga den, den ena bilden 

hade en högre grad av realism än den andra som var mer enkelt utförd med 

humoristiska inslag.  

 

4 RESULTAT INTERVJUER 

4.1  Naturvanor 

4.1.1 VAD? 

Sju av de tio som intervjuades sa att de brukar vara ute. Några promenerar i 

närheten där de bor; på gårdar, i parker och i skogen. Barnen springer dessutom 

runt, leker och spelar fotboll. Hälften sa att de brukar bada på sommaren. Nästan 

alla sa att de grillar under sommarhalvåret. Ungefär en tredjedel har fiskat.  Två 

stycken uppgav att de gillar att plocka svamp, båda dessa var från Thailand. De 

flesta gillar att plocka blommor och frukt men ingen hade plockat bär. En 

berättade att han har en kolonilott där han gillar att pyssla i trädgården. 

Tre stycken cyklade mycket, både själva och med barn. Två kvinnor från Irak 

uppgav att de tyckte mycket om att cykla eftersom de inte kunde göra det i deras 

hemland.   

En del verkade fortsätta sitt naturumgänge på ungefär samma sätt som i 

ursprungslandet, vilket var att samla familj och vänner och grilla, sola, spela 

fotboll.  Endast en hade provat att åka slalom. De flesta brukade vara i naturen på 

sommarhalvåret, de tyckte det var för kallt och mörkt på vintern för att vara 

utomhus.   

4.1.2 VAR? 

Nästan alla sa att de brukar vara på gårdarna, i parkerna och i skogarna nära där 

de bor. 

Stränder och badplatser i närheten av boende är populära sommartid, till exempel 

Vilsta och Skjulsta. Tre stycken brukar åka till Sundbyholm för att bada. En 

besökte regelbundet Parken Zoo, men hade inte besökt någon annan natur i 

Eskilstuna. 
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4.1.3 MED VILKA? 

Ingen svarade att de brukar vara ute ensamma. De flesta kvinnorna är ute med 

sina barn och män. Mer än hälften brukar vara ute med vänner. På sommaren 

träffas de ibland med familj och vänner för att grilla tillsammans.   

4.2 Kunskap 

Samtliga visste förhållandevis lite om den svenska naturen, de visste dock att det 

fanns mycket träd och att naturen var väldigt vacker. Ingen visste vad 

allemansrätten var, två visste att man inte fick slänga skräp i skogen.  

4.3 Anledning 

Synen på den svenska naturen bland de intervjuade invandrarna var slående 

positiv. Många uttryckte att naturen i Sverige är mycket vacker och att de 

verkligen uppskattar den. Nästan alla använde återkommande uttryck som 

”jättefint, bra, skönt, vackert, man blir glad”… En man tyckte att det var 

avkopplande i naturen och sa att han kunde koppla bort jobbiga tankar där. Av de 

som brukade gå i skogen och plocka svamp uttryckte två en rädsla för att gå vilse. 

En annan ville inte gå ut i naturen på kvällen. Flera sa att de inte hade haft tid att 

utforska eller vara i naturen eftersom de inte bott i Sverige så länge.  

4.4 Bakgrund 

De personer som kom från Irak berättade att hemlandet hade mycket mindre natur 

än här. De berättade att de inte kunde vistas ute i naturen på grund av krig och 

bomber. En berättade att i Irak brukade man samlas för att dricka the och 

diskutera olika saker i naturen. I Thailand finns det mycket vacker natur och där 

brukade man vara ute i skogen för att plocka svamp och bambu. I Gambia är det 

också mycket skog men där vistas man inte så mycket i skogen, man använder 

den mer för att göra möbler och kläder.   

4.5 Åtgärder 

Det var många som tyckte att det är brist på information. En uttryckte sig såhär: 

”Vi behöver information om naturen i Eskilstuna. Vi vet mycket lite när vi kommer 

hit och det är inte lätt att ta reda på saker själv.” 

4.6 Bilder 

4.6.1 KARTOR 

Det var ingen som hade problem med att förstå kartorna jag visade. Samtliga 

kunde peka ut vart SFI låg efter en stunds letande. Åtta av tio tyckte att kartan 

som visar byggnader var lättast att förstå då de snabbt kunde lokalisera sig genom 

att känna igen någon av de olika byggnaderna och utgå från dem. Två gillade att 

den detaljerade kartan innehöll mycket information då de kunde läsa sig till de 

olika gatunamnen. Men resten tyckte att den innehöll för mycket information. En 

uttryckte sig att de var bra på olika sätt, den med byggnaderna var enklare och 
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mer övergripande medan den detaljrika kartan innehöll mer information om 

gatunamn. 

4.6.2 FISKEBILDER 

Samtliga hade svårt att förstå vad båda bilderna egentligen förklarade. Många 

trodde att bilden med humoristiska inslag talade om att man inte fick stå för nära 

varandra när man fiskar. Den andra bilden trodde många bara informerade om 

olika fisksorter. En trodde att bilderna handlade om vart man inte fick fiska. Åtta 

av tio föredrog bilden med högre realism, en tyckte båda var bra och en tyckte att 

den humoristiska bilden var bäst. De som tyckte om bilden med högre realism 

tyckte att den var vacker och hade fina färger.  

4.6.3 KRETSLOPPSBILDER 

I samtliga fall förstod de den förenklade bilden genom att först titta på den 

verklighetstrogna bilden. Då var det två som tyckte att den förenklade bilden var 

bättre eftersom den beskrev en kretsloppets cykel, den visar nämligen pilar som 

går runt i bilden. De som föredrog den mer verklighetstrogna tyckte att den andra 

hade för många pilar och hade avancerad text.   

4.7 Intervju med Helena Bogren 

Helena Bogren arbetar mycket med bilder i sin undervisning och upplever att 

bilder ofta underlättar förståelsen för olika uttryck eller skeenden i lärandet. 

Däremot finns det inga riktlinjer för hur man kan arbeta med bilder i läromedel för 

invandrare. Det beror helt på lärarens intresse och denne får ofta vara 

uppfinningsrik och sätta ihop bildmaterial själv, vilket Helena ofta gör. Hennes 

erfarenhet är att invandrare har lättare att förstå om text och layout är luftig och 

strukturerad. Det underlättar också om allt material är layoutmässigt lika så att 

man lätt kan känna igen sig. Humoristiska och överdrivna bilder är svåra att förstå 

enligt Helena. Sådana bilder innehåller ofta metaforer som bara vi i Sverige 

känner till. Även pilar, pratbubblor och andra grafiska element fungerar dåligt då 

många aldrig har lärt sig exempelvis en pratbubblas innebörd från hemlandet. Hon 

berättar även om fenomenet med att vatten alltid är blått på bilder, vilket inte är 

självklart för alla.  

I text är det bra att arbeta mycket i verb vilket är lättare att förstå för de som lär 

sig svenska, det är exempelvis lättare att förstå "att sortera sopor" än 

"sopsortering". Då det gäller naturintresse berättar Helena att invandrare har andra 

traditioner av naturen än vi svenskar. Hon berättar om ett tillfälle då vandring 

längs Sörmlandsleden anordnades. Dagen innan hade lärarna informerat alla om 

att välja oömma och bekväma kläder, och att de även skulle ta med sig matsäck. 

Nästa dag var det ändå många som kom i högklackade skor släpandes på stora 

grytor och kokkärl. De hade svårt att förstå innebörden med att det är själva 

vandringen som är målet med resan och inte matpausen. 

4.8 Utvärdering bildexempel 

I utvärderingen förstod samtliga att det handlade om att plocka blåbär. En man 

trodde vid första anblicken att mitt blåbärsris var ett olivträd men när han tittade 
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närmare på bilden förstod han att så inte var fallet. Här blev jag förvånad av att så 

många visste hur man skulle vara klädd ute i naturen. Fem stycken kommenterade 

att hon hade för korta ärmar på sin tröja för att vara ute i skogen där det finns 

mycket mygg. En kommenterade till och med att hon troligtvis skulle få fästingar 

på sig. Alla tyckte om den avbildade skogen och en tyckte att den liknade skogen i 

Skjulsta. Jag märkte dock att min text var alldeles för lång och avancerad, det tog 

lång tid för samtliga att läsa den.  

4.9 Sammanfattning intervjuer och utvärdering 

En slutsats man kan dra av intervjuerna är att nyanlända invandrare gärna 

spenderar tid utomhus tillsammans med sina familjer. Många vet vart man kan 

grilla och gör det i Vilsta och Skjulsta. Grillning verkar vara den mest populära 

aktiviteten då familj och vänner kan samlas och umgås. Många har stora 

umgängeskretsar som innehåller familj, kusiner, farbröder, fastrar etc., så att 

samlas utomhus är en bra lösning där alla får plats och kan äta tillsammans. 

Däremot var det färre som hade vistats ute i själva skogen här i Sverige. De från 

Thailand är uppväxta i natur med mycket skog och berg och var mer vana att 

vistas ute i skogen och plocka svamp, eftersom det var en vana de tagit med sig 

från hemlandet. De från Irak var mer ovana att vistas i natur eftersom det inte 

finns så mycket skog i deras hemland. Dessutom hindrades de ofta från att vara 

ute i naturen i hemlandet pågrund av krig och oroligheter. Det verkade som att 

många inte förstår innebörden av att ”bara vara”. Det berättade även Helena 

Bogren i sin upplevelse då hon hade tagit med sig invandrare ut på 

Sörmlandsleden. Hon upplevde det som att många hade svårt att förstå att det är 

själva vistelsen i naturen som är det viktiga, inte lunchpausen. 

Slutsatsen jag kan dra av bildvisningen var att de verklighetstrogna bilderna 

fungerade bäst på de intervjuade. Jag trodde i inledningen att fler skulle ha 

problem med att förstå perspektiv och djup i bild då det är en kulturell betingelse. 

De flesta verkade vana vid bilder. Dock intervjuades endast tio personer och fler 

hade behövts för ett mer säkert resultat.  

    
 

5 RESULTAT INFORMATIONSMATERIAL 

5.1 Val av innehåll 

Utifrån mina intervjuer drog jag slutsatsen att information om allemansrätten var 

viktig att ha med i mitt material, då ingen av mina intervjuade visste vad det var 

för något. Dessutom fick jag uppfattningen att många visste vart man kunde grilla 

och gjorde ofta det på sommarhalvåret. Därför bestämde jag mig att informera om 

något som många av mina intervjuade hade liten kunskap om, nämligen att vara 

ute i skogen och plocka bär och svamp. Utifrån mina intervjuer verkade just 

familjen spela en viktig roll i nyanlända invandrares liv, därför kändes det viktigt 

att visa en aktivitet där hela familjen kan delta. Bär och svampplockning är en bra 

familjeaktivitet. Informationen i materialet gjordes så grundläggande som möjligt. 
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Sammanfattningsvis består materialet av generell information om svensk natur 

som presenterar allemansrätten, några vanliga matsvampar och bär samt ett recept 

på blåbärspaj (Se Bilaga 5A-C). En karta över Eskilstuna har även gjorts. Kartan 

står lite utanför mitt arbete då fokus inte legat på att ta reda på hur man ska göra 

kartor lättförståeliga för invandrare. Däremot var en karta över Eskilstuna ett bra 

komplement till mitt informationsmaterial, då den ger en bra översikt på vart 

stadens naturområden ligger. Som grund till utförandet av kartan ligger mina 

kvalitativa intervjuer.   

5.2 Bilder 

I teoridelen diskuterades det en hel del om att liknande kontexter i sändar och 

mottagarmiljöer underlättar tolkningen av information, och att det säkraste är att 

utgå från en gemensam verklighet då man ska göra bilder till olika 

människogrupper. Även intervjuerna resulterade i att de flesta föredrog och 

förstod snabbare verklighetstrogna bilder. Därför har jag valt att arbeta med 

realism i mina bilder i kombination med förenklade och stiliserade områden som 

jag vill framhäva, exempelvis människor eller växter. Jag har förutsatt att 

invandrare som bott i Sverige i några år fått lära sig tillräckligt om våra koder och 

konventioner för att förstå ett förenklat bildspråk.  

 

Först togs ett första bildexempel fram som utvärderades av fem elever på SFI. 

Utifrån utvärderingen gjordes människans kläder mer heltäckande eftersom de 

flesta reagerade på att hon var alldeles för lättklädd för utevistelse i skog.  

Bilderna i materialet är en blandning av olika tekniker, både traditionell och dator, 

och jag tror att dessa olika tekniker kommer att bidra till en helhet som underlättar 

förståelsen för mitt budskap.  

 

Bakgrunderna i mina bilder har gjorts verklighetstrogna med hjälp av traditionell 

akvarellteknik. I datorn har dessa finslipats för att få fram mer kontrast eller 

framhäva eller dämpa olika delar av bilden. Exempelvis suddades bakgrunden ut 

lite för att skapa djup i bilden.  De delar som skulle ha ett förenklat bildspråk 

gjordes med hjälp av datorprogrammet Adobe Illustrator, eftersom det resulterar i 

rena ytor och konturlinjer. För att få dessa rena och klara ytor att passa in i 

bakgrunden har jag skuggat lite på dem. Motiven har hållits enkla och konkreta 

och symboler och metaforer har undvikits. Människorna i bilderna har avbildats i 

en aktivitet som passar in i situationen för att undvika missförstånd.  

Skogen i bilden har utformats för att efterlikna hur naturen ser ut runt Eskilstuna. 

Jag har även försökt undvika att göra den för mörk och hotfull med hjälp av klara 

färger. Bär och svamp har lagts i förgrunden för att tydligt visa växternas 

arttypiska form och utseende, och i bakgrunden visas en människa som är ute i 

skogen och plockar bär. Risken med att visa växterna i förgrunden resulterar i ett 

perspektiv som kan medföra missuppfattningar om deras storlek. Det förekom ett 

fall under utvärderingen när en av personerna vid första anblicken trodde att 

blåbärsriset var ett olivträd. Men genom att se på helheten förstod personen snabbt 

att det handlade om blåbär. 

 

Utifrån mina kvalitativa intervjuer fick jag kunskapen att sju av mina tio 

intervjuade uppskattade mycket färg i bilder, därför har jag jobbat mycket med 
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just starka färger. För att skapa en känsla i mina bilder som kanske kan inspirera 

nyanlända att ta del av naturen gjordes bilderna stora med mycket färg och 

kontrast för att ge en känsla av att omslutas av skogen.  

 

Utifrån den första bilden som beskriver bär och svampplockning gjordes ännu en 

bild som ska fungera som framsida. Denna bild har utformats utifrån de kunskaper 

och erfarenheter som inhämtats från det första bildexemplet. Här avbildades en 

annan typ av skog än den som beskriver bär och svampplockning för visa olika 

typer av natur som finns runt Eskilstuna.  

 

Slutligen har kartan över Eskilstuna utformats utifrån resultaten från mina 

intervjuer, nämligen att majoriteten bäst förstod den karta där det fanns byggnader 

utsatta. Därför har min karta gjorts så sparsmakad som möjligt med byggnader 

som är lätta att känna igen, exempelvis Klosters kyrka och Mälarsjukhuset. 

5.3 Text 

Texten i materialet har utformats med utgångspunkt från guiden som Centrum för 

lättläst gett ut, samt Helena Bogrens delade erfarenheter. Meningarna har hållits 

korta och konreta med vardagliga och handfasta uttryck. Eftersom Helena Bogren 

nämnde att det var bra att arbeta med verb i texter till de som lär sig svenska, 

alltså aktiva fraser, har jag försökt att hålla mig till det genom att exempelvis 

skriva ”att plocka bär”, istället för ”bärplockning”. Både Centrum för lättläst och 

Helena Bogren nämnde vikten av luft i layout för att bidra till en lättläst helhet, 

vilket jag har tagit fasta på. För att texterna inte skulle bli för långa och jobbiga att 

ta sig igenom har dessa delats upp i olika stycken. På så vis kan läsaren lättare 

välja vad den vill läsa.  
 

 

6 SLUTSATS OCH REFLEKTIONER 

6.1 Teori 

Många olika teorier och författare har hjälp mig att utforma mitt praktiska arbete. 

Det kändes viktigt att få en grundläggande bild av vad kommunikation innebär 

med utgångspunk av hur meddelandet kan tolkas utifrån olika kontexter. John 

Fiskes Kommunikationsteorier (1990), var till stor hjälp för att få en övergripande 

bild av ämnet. Fiske kategoriserar kommunikationsforskning i två skolor: 

processskolan och den semiotiska skolan. Uppdelningen kan användas för att 

kartlägga olika utgångspunkter för bildförståelse i olika kulturer. Kommunikation 

kan existera då någon avsiktligt vill påverka en annan person eller grupp, och 

kulturella skillnader som finns mellan sändare och mottagare kan bidra till 

missförstådd kommunikation dem emellan. Jag har inte medvetet valt den ena 

eller den andra av dessa två skolor som utgångspunkt för mitt arbete utan snarare 

sett det som en kunskap som är viktig att ha med sig under arbetets gång. Däremot 

har arbetet snuddat en hel del i den semiotiska skolan då det kommer till koder 

och konventioner inom olika kulturer. Inom semiotiken utgör koder och 
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konventioner den gemensamma kärnan i varje kulturs erfarenheter. Dessa koder 

och konventioner konkretiserades i Berit Sahlströms Bildförståelse inom och 

mellan kulturer, där hon gav exempel på hur bildkommunikationen mellan 

kulturgränserna fungerar. Sahlströms bok var intressant då den tog upp olika 

forskares erfarenheter av bildforskning. Exempel ur det verkliga livet togs upp på 

hur fel det kan bli då västvärlden försökt informera fattiga länder med 

västvärldens bildkonventioner. Slutsatsen Sahlström drog var att det är viktigt att 

skaffa sig specifik kunskap om existerande bildkonventioner i mottagarmiljöerna 

för att underlätta förståelsen och tolkningen. I mitt fall förstod jag att det inte 

skulle gå att endast välja ut en invandrargrupp och sätta mig in i just den gruppens 

bildkonventioner eftersom invandrargrupper alltid kommer att skifta. Att 

framställa bilder som är anpassade efter varje invandrargrupps bildkonventioner 

skulle bli alltför tidsödande.   

 

Istället ledde teorierna mig fram till beslutet att det var bäst att försöka utgå från 

en gemensam verklighet och rikta mina bilder till invandrare som bott i Sverige 

några år och som fått ta del av våra koder och konventioner. Här skedde det alltså 

en förskjutning från min grundtanke med att rikta mig till invandrare som inte kan 

det svenska språket. Istället har materialet anpassats till invandrare som bott i 

Sverige några år men som har begränsade kunskaper i det svenska språket. Det är 

dock svårt att definiera nyanlända invandrare, även om man bott i ett land några år 

kan man ändå kan räknas som nyanländ.  

 

Jan- Erik Ander skrev i sin bok Tredje språket – kommunikation med flera sinnen 

att bilder som ska nå över språkgränserna ska vara enkla avbildningar som är lätta 

för de flesta att tolka i kombination med ledsagande ord. Det ska vara ett 

bildspråk som avbildar verkligheten så som vi ser den utan konstnärliga 

ambitioner.  

 

Yvonne Eriksson samt Colin Ware har gett mig betydande kunskaper om hur vår 

perception fungerar. Genom att förstå hur vårt mentala hanterar information 

kunde jag ta reda på vad som underlättar varseblivningen i bild, trots kulturella 

olikheter. Jag valde att utifrån detta låta viktiga saker som jag ville framhäva i 

mitt material ha konturlinjer för att skilja dessa från bakgrunden. Däremot hade 

jag kunnat gå djupare in i perceptionsforskningen och se vad fler hade att skriva 

om användandet av konturlinjer i bildmaterial, men då tiden var kort fick jag 

förlita mig på Erikssons och Wares långa erfarenhet av bildforskning respektive 

perceptionsforskning. 

 

Centrum för lättläst gav mig viktig information hur man ska arbeta med text för 

att skapa lättläst information. Fokus har inte legat på textframställningen så därför 

valde jag att endast använda mig av en guide som Centrum för lättläst gett ut som 

hjälp då man ska skapa lättläst text.  

6.2 Metod 

Kvalitativa intervjuer på tio invandrare på SFI har genomförts. Syftet med 

intervjuerna har varit att lära känna min målgrupp bättre och att få fram riktlinjer 

att bygga bild och formval på. Därefter har ett bildexempel tagits fram utifrån 
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intervjuerna. Detta förslag har utvärderats av fem personer för att se hur materialet 

har fungerat.  

 

Inför intervjuerna hade jag stor nytta av Helené Thomssons bok Reflexiva 

intervjuer (2002) där hon speciellt tar upp intervjusituationer där det kan uppstå 

språkproblem. Här fick jag kunskap om hur jag skulle förhålla mig till mina 

intervjupersoner så att de inte skulle känna sig underlägsna. Att använda mig av 

parintervjuer fungerade bra då intervjudeltagarna kunde känna en trygghet i 

situationen samt att de kunde hjälpa varandra att prata och förstå. Däremot kan det 

förekommit fall då den ena personen inte vågade säga att den inte förstod om 

kamraten direkt förstod vad jag frågade. Det är svårt att säga och därför kan min 

studie inte vara helt pålitlig. 

  

Det fungerade bra att göra kvalitativa intervjuer. Liksom Thomsson (2002) 

upptäckte jag att de språkliga problemen vid intervjuer med invandrare inte endast 

beror på översättningssvårigheter. De jag intervjuade visade tydligt osäkerhet och 

underlägsenhet och bad ofta om ursäkt för att de talade dålig svenska eller inte 

förstod.  

 

Att utföra kvalitativa intervjuer med människor som inte kunde det svenska 

språket fullt ut var mer energikrävande att genomföra än vad jag trodde. Att hela 

tiden omformulera meningar blev i längden tröttsamt vilket resulterade i att mitt 

huvud nästan slutade att fungera. I sådana fall var det till stor hjälp med 

parintervjuer, då den ena personen som förstod vad jag menade hjälpte mig att 

förklara för den andre. I ett fall visste inte en person vad ordet ”natur” eller ”skog” 

betydde.  I det fallet fick jag och den andra intervjupersonen rita på ett papper tills 

personen förstod vad vi menade.  

Mitt val att visa bilder och diskutera utifrån dessa var mycket framgångsrikt och 

givande. Det lättade upp stämningen och många blommade ut och tyckte det var 

kul att prata om bilderna.  

 

Utifrån intervjuer och utvärdering kom jag fram till att nyanlända invandrare 

gärna tillbringar tid utomhus tillsammans med sina familjer. Grillning var den 

mest populära aktiviteten men färre hade vistats ute i själva skogen här i Sverige. 

Verklighetstrogna bilder fungerade bäst och ingen verkade ha problem med att 

förstå perspektiv och djup i bild.   

 

På grund av tidsbrist och speciella förutsättningar på SFI kunde bara tio personer 

intervjuas. Skulle arbetet endast bygga på dessa intervjuer hade fler behövts för att 

göra studien mer pålitlig. Jag hade även behövt vara mer specifik i mitt val av 

intervjupersoner, kanske endast rikta in mig på människor som bott i Sverige ett 

specifikt antal år. Dock är invandrare är en mycket heterogen grupp och i mitt fall 

var det svårt att vara specifik då jag även var tvungen att anpassa mig efter deras 

språkkunskaper i svenska. Intervjuerna får ses som en vägvisare för att veta åt 

vilket håll mitt arbete skulle landa. 
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6.3 Svaret på frågorna 

Problemställningen i denna studie har varit hur man ska utföra informativa 

illustrationer till nyanlända invandrare som inspirerar dem till att nyttja 

Eskilstunas tätortsnära natur. Jag ville även ta reda på hur man med hjälp av 

bilden underlättar kommunikationen till människor från andra kulturer som inte 

förstår det svenska språket. För att bilder ska kunna tolkas och uppfattas av 

människor från andra kulturer än vår egen påstår Sahlström i Bildförståelse inom 

och mellan kulturer att det är viktigt att skaffa sig specifik kunskap om 

existerande bildkonventioner i mottagarmiljöerna. Men då mitt syfte har varit att 

göra ett bildmaterial som kan fungera på många olika kulturer från olika delar av 

världen blir det en tuff uppgift att ta reda på rådande bildkonventioner i varje 

specifik mottagarmiljö. Litteratur ledde mig fram till beslutet att det säkraste var 

att utgå från en gemensam verklighet.  Invandrare som bott i Sverige i några år har 

troligtvis fått ta del av våra koder och konventioner för att förstå ett förenklat 

bildspråk. Vad jag menar med att utgå från en gemensam verklighet är att avbilda 

verkligheten så som den ser ut och undvika symboler och metaforer som är 

kulturellt betingade konventioner.  

 

Vill man förtydliga delar i bilden ska dessa vara enklare utförda, alltså med rena 

fält och ha konturlinjer. Dock ska dessa bilder fortfarande beskriva verkligheten 

och inte vara så enkla att de blir symboler eller ikoner. Det viktiga här är att 

illustrationerna är handfasta och konkreta så att läsarna kan känna igen sig i dem. 

Utifrån mina möten med elever på SFI upplevde jag att bilder verkade engagera 

och tilltala många, och därför tror jag bilder i kombination med text fungerar 

väldigt bra in på målgruppen. Det som inte texten kan förklara kan bilderna gå in 

och förtydliga.  

 

Sammanfattningsvis så handlar det om en helhet, bilder kan inte själva 

kommunicera ett budskap utan förklarande text och genomtänkt layout är en 

viktig del som bidrar till en lättförstådd helhet.  

Förhoppningsvis kan mitt material leda till att Eskilstunas nyanlända invandrare 

ska känna sig säkrare ute i skog och mark då de fått mer kunskap om vad som kan 

göras där.  
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Bilaga 1A 

Intervjuguide 

Intervjuer av invandrare våren 2010 

Kristina Bergkvist 

 

Inledning 

Examensarbetet: Undersöka hur man utför informativa illustrationer till nyanlända 

invandrare som inspirerar dem till att nyttja Eskilstunas tätortsnära natur.  

Intervjuer på SFI i Eskilstuna 

Detta ska leda till förslag på utformning av illustrationer som är lättförståeliga för 

nyanlända invandrare, som underlättar kommunikationen till människor från andra 

kulturer som inte förstår det svenska språket. 

 

 

A. Personuppgifter 

Namn  

Ålder 

Kön 

Vistelsetid i Sverige  

Ursprungsland  

Boende 

 

B. Naturvanor 

 

Vad?  

1. Brukar ni vara ute i naturen? Natur: både skog, parker, grönområden mellan husen. 

 

2. Vad gör ni då? 

 

Var? 

1. Vilka områden i och kring staden brukar ni besöka?  

 

Vilka? 

1. Brukar ni vara ute själv eller tillsammans med andra? Vilka? (barn, bekanta, hela 

familjen) 

 

Kunskap 

1. Vad vet ni om den svenska naturen?  

2. Vad kan ni om allemansrätten? 

 

C. Anledning 

 

Varför? 

1. Varför är ni ute i naturen? / Vad lockar er att ge er ut i naturen? 
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Bilaga 1B 

2. Varför är ni inte ute i naturen? / Vilka hinder ser ni för att ge er ut i naturen? (rädsla, 

okunskap) 

 

3. Hur ser naturen ut i det område som ni växte upp i? 

 

4. Hur använde ni er av naturen där? Vilka vanor hade ni där? 

 

D. Åtgärder 

 

1. Vad skulle ni vilja göra i naturen? (Grilla, fiska, plocka, bär/svamp, bada, vandra, åka 

skidor…) 

 

2. Finns det intresse för en broschyr/guide till den svenska naturen? 

 

E. Bilder 

Kartor 

1. Dessa två bilder föreställer samma sak men är utförda olika, vad tror ni att bilderna 

föreställer? 

 

2. Kan ni peka ut vart vi är någonstans nu? 

 

3. Vilken tycker ni är bäst? 

 

4. Vad är det som är bra/dåligt med varje bild? 

 

Fiskebilder 

1. Dessa två bilder föreställer också samma saker men är utförda olika, vad tror ni att 

bilderna försöker säga? 

 

2. Vilken bild förstår ni bäst? 

 

3. Vad är bra/dåligt med varje bild? 

 

Kretslopp 

1. Dessa två bilder föreställer också samma saker men är utförda olika, kan ni berätta vad 

bilderna försöker förklara? 

 

2. Vilken förklarar kretsloppet bäst? 

 

 

3. Vad är bra/dåligt med varje bild? 

 

Avslutning  
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Sammanställning intervju 
 

Jag har inte valt att redovisa intervjuerna i sin helhet med exakta svar då en hel del 

missförstånd och omformuleringar förekom, det hade blivit alltför omfattande. Jag har 

istället sammanfattat intervjupersonernas svar tillsammans med observationer som 

gjorts på plats.  

 

Intervju 1.  

 
Person 1 Person 2 

Ålder 30 Ålder 37 

Kön Kvinna Kön Kvinna 

Vistelsetid i Sverige 1år och 7 

månader 

Vistelsetid i Sverige 4 år 

Ursprungsland Irak Ursprungsland Thailand 

Bor Råbergstorp  Bor Strandgatan 

 

Vad?  

Båda brukar vara ute i naturen. Den ena brukar spela boll med man och barn. Hon 

brukar även fiska, och bada.  Den andra brukar plocka svamp i skogen nära 

Hälleforsnäs. Hon brukar inte hålla till i Vilsta. De brukar oftast vara ute i naturen på 

sommaren och hösten, aldrig på vintern då de tycker att det är för kallt då. 

Var? 

Aktiviteterna som att bada och spela boll brukar hon göra i Vilsta och Skjulsta. Den 

andra som plockar svamp brukar göra det i skogarna runt Hälleforsnäs.  

 

Vilka? 

Med familjen (man och barn), den andra brukar plocka svamp med sina kompisar.  

 

Kunskap 

Båda har mycket lite kunskap om den svenska naturen, de vet dock att man inte får 

slänga skräp hur som helst. De vet inte vad allemansrätten är för något.  

 

Varför? 

Den ena lockas av luften, och blommorna. Båda tycker om att det är vackert i naturen. 

Båda är rädda för att gå vilse när de går i skog och mark. 

 

Bakgrund 

Mindre och glesare skog i Irak. Där vet inte folk så mycket om naturen, man är inte så 

mycket i den. I Thailand är det vacker natur med fina berg. Där brukar man plocka 

svamp och bambu. 

 

 

 



 

 25  2010-05-27  

Bilaga 2B 

Åtgärder 

Skulle vilja vara i naturen varje dag. Skulle vilja grilla, ibland fiska, plocka svamp 

och sola. ”Det behövs infomaterial om Eskilstunas natur. Vi vet lite när vi 

kommer hit och det är inte så lätt att ta reda på saker själv.” 

Bilder 

Kartor 

Båda förstod båda kartorna bra men kartan med byggnader gick snabbare att orientera 

sig på tack vare byggnaderna. Båda tyckte kartan med byggnader var bra då de kunde 

känna igen de olika byggnaderna och utefter dem orientera sig. Båda tog även hjälp av 

texten.  

 

Fiskebilder 

De båda tyckte att den humoristiska bilden var krånglig med för mycket folk med 

många spön, däremot var den rolig. De hade inga problem att förstå vad den föreställde. 

De tyckte att den verklighetstrogna bilden var finast och bäst att förstå, den hade vackra 

färger. 

Kretslopp 

Båda tyckte att den verklighetstrogna bilden var bättre, fina färger, den var realistisk, 

lättare att förstå direkt. Den enklare bilden var lite för abstrakt/för förenklad, tog längre 

tid att förstå sig på. För många pilar och avancerad text.  

 

Intervju 2.  

 

Person 1 Person 2 

Ålder 40 Ålder  

Kön Man Kön  

Vistelsetid i Sverige  8 år Vistelsetid i Sverige  

Ursprungsland Kurdistan/Irak  Ursprungsland  

Bor Årby  Bor  

 

Vad?  

När han är i naturen brukar han grilla, leka med barnen och promenera i skogen. Han 

har även en kolonilott i Vilsta där han brukar arbeta i trädgården 

Var? 

I området runt Årby och i sin kolonilott i Vilsta. 

Vilka? 

Med familj och vänner 

Kunskap 

Han tycker det är bra natur i Eskilstuna och Sörmland, däremot vet han ingenting om 

allemansrätten.  

Varför? 

Tycker det är skönt att vara ute i naturen, man kopplar av och tänker på ingenting. Man 

kan träffa kompisar och umgås. Känner ingen rädsla för naturen.  

Bakgrund 
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I uppväxtland var det mycket berg och inte så mycket skog. I hemland brukade han 

arbeta mycket i sin trädgård, där brukade man samlas, barn och vuxna, och dricka the 

och diskutera olika ämnen. Han fiskade även mycket med nät. Det var större fiskar där.   

Åtgärder 

Han vet inte mycket om Eskilstuna, har bara varit i Vilsta och Årbyskogen. Han saknar 

fler grillplatser och sittplatser, det behöver rustas upp eftersom det är många som 

använder dem. 

Bilder 

Kartor 

Förstår båda kartor bra, orienterar sig genom att läsa de olika gatunamnen. Tycker att 

båda kartorna är bra men hittar snabbare på kartan med byggnader. 

Fiskebilder 

Tror att fiskebilderna handlar om vart man får och inte får fiska. Han tycker att den 

verklighetstrogna bilden är finare då han tycker den visar vacker natur. 

Kretslopp 

Den verklighetstrogna bilden förstod han snabbt och kunde direkt förklara att det 

handlade om kretsloppet. Förstod båda bra. 

 

Intervju 3.  

 

Person 1 Person 2 

Ålder 23 Ålder 20 

Kön  Kvinna Kön Kvinna 

Vistelsetid i Sverige 1 år och 6 

månader 

Vistelsetid i Sverige 5 månader 

Ursprungsland Litauen Ursprungsland Irak 

Bor Torshälla Bor Årby 

 

Vad?  

Den ena är mycket ute i naturen. Hon promenerar, plockar blommor, dotter cyklar. Den 

andra har inte hunnit med det eftersom hon bara bott i Sverige i 5 månader.  

Var? 

Hon som brukar vara mycket i naturen bor i Torshälla, där är hon mycket ute i naturen. 

Vilka? 

Med man och barn 

Kunskap 

 I Litauen och Sverige är det samma sorts skog. Mycket sjöar. Båda kan ingenting om 

allemansrätten. 

Varför? 

För vila och avkoppling. Går helst inte ut på kvällen då det är mörkt.  

Bakgrund 

Litauen har samma sorts skog som Sverige. Irak och Sverige inte samma natur, man kan 

inte vara i naturen i Irak pågrund av krig. Båda kan ingenting om allemansrätten  

Åtgärder 

Skulle vilja fiska, grilla, plocka svamp, bada. Vill veta mer om Eskilstunas natur.  
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Bilder 

Kartor 

Förstår båda kartorna bra, kan peka ut vart SFI ligger, Tycker att kartan med byggnader 

var bra då man kunde orientera sig utifrån byggnaderna, däremot var det för lite 

information på den, vill ha mellanting mellan de båda kartorna.  

Fiskebilder 

Förstår att båda handlar om fiske. Den ena tycker båda bilderna är bra, den andra tycker 

den verklighetstrogna bilden är bra då den visar fisken i vattnet. Inget dåligt med 

bilderna.  

Kretslopp 

Förstår den verklighetstrogna bilden bättre, den enkla bilden är krånglig. Fattar att det 

handlar om kretslopp. Den andra förstår båda bra, men tycker bäst om den 

verklighetstrogna. 

 

Intervju 4.  

 

Person 1 Person 2 

Ålder 28 Ålder 25 

Kön Kvinna Kön Kvinna 

Vistelsetid i Sverige 3 år Vistelsetid i Sverige 6 månader 

Ursprungsland Gambia Ursprungsland Syrien 

Bor Nyfors Bor Fröslunda 

 

Vad?  

Den ena har bara besökt parken Zoo. Den andra har åkt skidor en gång i Vilsta.   

Var? 

Vilsta, Parken Zoo 

Vilka? 

Med man, kompisar. 

Kunskap 

 Fin natur, men på vintern svart och kallt. Båda har ingen kunskap om allemansrätten.  

Varför? 

Tycker om sommaren och att plocka äpplen och päron som man kan göra paj av. Gillar 

naturen, det är fint. Har ingen kunskap om allemansrätten. 

Bakgrund 

Inte lika mycket skog i Irak, mer skog vid havet, det är varmt och skönt och man brukar 

grilla och sola. I Gambia är det fin skog med mycket djur. Där brukar man bygga 

möbler och göra saker av skogen. 

Åtgärder 

Vill grilla, sola, simma i Vilsta. Har aldrig plockat svamp.   

Bilder 

Kartor 

Kan peka ut på båda, förstår bilderna bra. Båda tycker karta med byggnader är bäst att 

förstå. Bra med byggnader och att den är förenklad, men i den andra kartan kan man se 

allt.   
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Fiskebilder 

Handlar om fisk i vatten. Tycker bäst om den humoristiska bilden. Bra med människor, 

fin bild. Den andra tycker bäst om den verklighetstrogna bilden.   

Kretslopp 

Tror det handlar om klimat, förstår princip.  Förstår verklighetstrogna bilden bäst, men 

säger att den förenklade bilden är ”klarare”, medan den verklighetstrogna bilden har 

fina färger.  

 

Intervju 5.  

 

Person 1 Person 2 Person 3                                      

Ålder 27 Ålder 37 Ålder 33 

Kön Kvinna Kön Kvinna Kön Kvinna 

Vistelsetid i 

Sverige 6 månader 
Vistelsetid i 

Sverige 4 

månader 

Vistelsetid i 

Sverige 4 månader 

Ursprungsland 

Irak 
Ursprungsland 

Thailand 
Ursprungsland 

Irak 

Bor Fröslunda Bor Skiftinge Bor Fröslunda 

 

Vad?  

De från Irak brukar vara ute i naturen och grilla, bada, spela fotboll med barn och spela 

tennis. Den från Thailand har också varit ute i naturen.   

Var? 

Vilsta, Skjulsta och Sundbyholm. 

Vilka? 

Med familjen och vänner 

Kunskap 

Jättefin natur men gillar inte snö. Gillar inte när det är kallt.  

Varför? 

Avkoppling 

Bakgrund 

Det var varmare i Irak. Däremot kunde man inte vara mycket i skogen pågrund av krig. 

I Thailand var det fin natur.  

Åtgärder 

Vill njuta av naturen, promenera och cykla. Speciellt cykla då de inte kunde göra det i 

Irak. 

Bilder 

Kartor 

Alla förstår kartorna och kunde peka ut vart vi var någonstans. Två tyckte kartan med 

byggnader var lättast att förstå, en tyckte bäst om detaljkartan. De andra tyckte det var 

för mycket information på detaljkartan.  

Fiskebilder 

Tror att bilderna handlar om vart man inte får fiska, samtliga tyckte bäst om den 

verklighetstrogna bilden, den var fin och hade vackra färger.  
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De förstår att det handlar om kretsloppet, två tycker att den verklighetstrogna bilden 

förklara tydligast så att man förstår.  
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Karta som hämtats från komvux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta från Svenska turistföreningen 



 

 31  2010-05-27  

Bilaga 3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så fungerar kretsloppet, hämtad ur boken Första boken om klimat och väder av Berndt Sundsten 
och Jan Jäger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretsloppet hämtat från Länstyrelsen i Jönköpings län 
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Var finns fisken? Hämtad ur boken Första boken om fiske av Berndt Sundsten och Jan Jäger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration av Sven Nordkvist hämtad ur boken Storfiskarens  
nybörjarbok skriven av Casper Verner-Carlsson 
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Första utkast som utvärderades av elever på SFI. 
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Resultat framsida och baksida 
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Resultat uppslag 
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Resultat karta 

 

 

 

 

 

 

 


