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Sammanfattning 

Detta examensarbete gjordes för att undersöka om och hur det är möjligt att utforma lättförstått 

studieunderlag för användning på SFI, genom att bara använda bilder. Förutom gestaltning måst 

målgruppens olika kulturella bakgrunder beaktas, då olika gester och uttryck inte har samma 

innebörd i alla kulturer och därför inte kunde användas i bilderna. 

Genom handledning, teoretiska studier, och kvalitativa målgruppsintervjuer utformades och 

omformades informationen till sitt slutgiltiga utseende, där även läraren fick en roll i berättandet. 

 

Abstract 

This degree project was made to examine if an how it is possible to design easily understood study 

backing for SFI (Swedish For Immigrants), with only using pictures. Except shaping, the target groups 

different cultural backgrounds had to be considered, since gestures and expressions not have the 

same meaning in every culture, and could therefore not be used in the pictures. 

Through tutoring, theoretical studies, and target qualitative interviews, the information was formed 

and reformed until it´s final appearance, where even the teacher got a part in the information. 

 

 

 

 

Tack till Sven Holmberg som varit min handledare och hjälpt mig vidare med både idéer, bilder och 

rapporten. Tack även till elever och lärare på SFI på Västerås Folkhögskola, som deltog i 

målgruppsintervjuerna. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Detta examensarbete undersöker bilders möjligheter att framföra budskap, om de kan vara 

tillräckligt tydliga för att text ska vara överflödigt. Under åren på Informativ Illustration har vi bl.a. 

lärt oss hur bilder blir tydligare, men det har oftast gällt enstaka bilder. Här undersöks hur det är 

möjligt att föra fram mer komplexa och längre budskap med bara bilder. Det undersöks genom en 

informationsserie som riktar sig till invandrare som inte lärt sig så mycket svenska än, eftersom det är 

ett område där det kan vara mycket användbart med informativa bilder som är så talande att text 

inte behövs för att förstå innebörden av budskapet. 

1.2 Teori 

Då information ofta tydliggörs genom bilder, vilket vi lär oss på programmet informativ illustration, 

så var tanken att bilder i information ska kunna bli så tydliga att texten inte är nödvändig för 

förståelsen. Scott McCloud har exempel på det (s.20, 1995) genom en sekvens med fyra bilder som 

visar hur man i ett flygplan ska använda syrgasmasken, och två bilder som visar ett flygplan som 

lyfter och ett som landar. Enkelt och tydligt. Han visar även exempel på serier utan text (eller nästan 

helt utan text) i Making Comics, där t.ex. en man hittar en nyckel och blir överfallen av ett lejon (s.12 

f), bl.a. en man dricker en drink som får honom att rapa (s.15), och en man vaknar och inser att han 

varit med i en bilolycka (s.23). Mc Cloud visar även på hur man genom att lägga till extra ”onödiga” 

bilder får händelseförloppet att ske långsammare (s.14, ibid). Och att vissa bilder bör vara med för att 

händelseförloppet ska bli tydligt, som när han visar en förstorad bild på mannens ansikte som ser på 

nyckeln, för att läsaren ska se att det är just en nyckel som mannen i serien hittat (ibid). 

Sådan lättförstådd information skulle vara mycket användbar till målgrupper som inte kan 

tillgodogöra sig skriven text. Vi kan se exempel på detta i böcker för barn som inte lärt sig läsa än; ju 

yngre barn, desto mindre läsförmåga, och desto mindre text  i böckerna. Exempel ses även på 

informationsskyltar som bör vara lättförstådda utan att ”läsaren” behöver stanna upp och läsa text, 

som nödutgång-skyltar och varningsskyltar. Dessutom ska informationen då ofta även förstås 

oberoende från vilken kultur man kommer och vilket språk man talar. Detta berättargrepp skulle 

även kunna användas i information för invandrare på SFI, innan de lärt sig det svenska språket. 

1.3 Problemformulering 

Svenska seder och traditioner skiljer sig från andra länders, mer eller mindre. Kommer man till 

Sverige som invandrare från ett annat land kan svenskarnas agerande vid olika högtider vara 

obegripliga. Och om man inte kan språket så är det inte heller så lätt att lära sig om högtiderna. Jag 

vill utforma information till SFI som kan förstås även om man ännu inte lärt sig så mycket svenska. 

Informationen ska vara begriplig för alla på SFI, oberoende av vilket ursprung man har. 

1.4 Frågeställningar 

Hur informerar man, genom bilder, om svenska traditioner och dess historiska bakgrunder för SFI-

elever utan att använda text? Är det ens möjligt, eller behövs kompletterande information? 

1.5 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att göra undervisningsmaterial om svenska seder och 

traditioner vid påsk runt Mälardalen, som ska kunna förstås av invandrare som inte kan läsa svenska, 

eftersom olika kulturer har olika traditioner.  
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1.6 Målgrupp 

Målgruppen är framför allt vuxna människor som inte har varit i Sverige så länge, och inte har särskilt 

goda kunskaper om svenska seder och traditioner, men vill veta lite om det. De behöver inte kunna 

svenska eftersom det inte kommer vara text i informationsserien. 

1.7 Tidigare material 

Läraren på Västerås folkhögskolas SFI säger att de inte har något liknande material. Inte heller de SFI-

utbildningar i Stockholm som frågats använde sig av något särskilt material. Vissa googlade fram 

texter och bilder, lite hittades i böcker, och en lärare visade ”Lotta på Bråkmakargatan” där det 

förekommer påskfirande och påskkäringar. Särskilt anpassad information för just SFI verkar inte 

användas, antagligen finns det inte ens. 

 

2. Avgränsningar 

2.1 Text 

I början var tanken att viss text skulle förekomma i form av en bild på en kalendersida, där det 

visades när på året dagen inföll och man skulle kunna jämföra den kalenderbilden med en annan 

svensk kalender. Men den delen togs bort efter målgruppsintervjuerna, det visade sig bli för rörigt. 

Det är bättre att läraren berättar när dagen infaller, då påsken (som det kom att handla om) är en 

rörlig helg och informationen ska kunna användas och vara aktuell i flera år. 

2.2 Ålder 

Informationen riktar sig till vuxna människor för att jag vill göra serier för en vuxen publik i framtiden 

och kommer då ha nytta av resultat från detta examensarbete. Dessutom är det lättare med 

målgruppsintervjuer då man inriktar sig på vuxna eftersom man behöver ha godkännande från barns 

föräldrar för att göra intervjuer. Självklart är det även lättare att få mer utförliga svar av vuxna. 

2.3 Ämne 

Det valda ämnet att informera om är traditioner kring svenska helgdagar eftersom svenska seder kan 

skilja sig från utländska. Dessutom är det avgränsat till att det ska handla om traditioner och seder 

som förekommer runt Mälardalen, eftersom traditionerna även kan skilja sig åt inom Sverige.  

2.4 Dagar 

För att avgränsa arbetet valdes helgdagar, eftersom det är en klar gräns när det är helgdag och inte. 

Om valet varit att ta med t.ex. våffeldagen (25:e mars), som inte är en helgdag, så blir det svårt att 

begränsa vilka andra dagar som ska tas med. Andra kända dagar är t.ex. kanelbullens dag (4:e 

oktober), men det finns också mer okända dagar som internationella sköldpaddsdagen (23:e maj) 

och tandborstbytardagen (13:e februari), och det finns dagar med sex st. olika teman, så vart ska 

man begränsa sig då? Dagar innan, efter och mellan helgdagar togs med om de var relevanta. T.ex. 

nyår firas ju inte på nyårsdagen, när helgdagen är, utan dagen innan. 

Då arbetet visade sig bli större än väntat togs informationen om nyår och trettondagen bort, och 

begränsar informationen till att bara handla om påsken, från skärtorsdagen till annandag påsk. Det 

förekommer påskrelaterade dagar även innan dess, men traditionerna då är inte tillräckligt 

uppmärksammade för att de ska vara viktiga att ta med. T.ex. strutonsdag (även kallad 

dymmelonsdag), som kommer innan skärtorsdag.  Jag minns att vi tejpade pappersstrutar på 
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varandras ryggar på dagis, men jag hittar inte tillräckligt mycket information om den traditionen för 

att den ska kännas relevant att ta med här. 

Skärtorsdag till annandag påsk omfattar fem dagar, och blir alltså fem sidor. Ett ”lagom” antal bilder 

där mycket information får plats samtidigt som arbetet inte blir för stort. Påsken är dessutom en av 

våra viktigaste helger i Sverige och kan därför vara bra att veta en del om. 

2.5 Traditioner 

Fokus ligger på nutida traditioner, med vissa bilder av historisk bakgrund. Om man kommer ny till 

Sverige kan det inte ses som relevant att i första hand lära sig om seder och bruk som inte 

förekommer längre. På nyårsdagen smögs det in en väldigt ny ”tradition”, det är dagen då det säljs 

flest pizzor i Sverige. Dock togs informationen om nyår och nyårsdagen bort senare. 

 

3. Metodval 
Valda metoder var: Skisser, teoretiska undersökningar som böcker om serier och böcker om 

traditioner. Mailfrågor, besök på hemsidor, och kvalitativa intervjuer. 

3.1 Skisser 

Skisser börjar göras redan andra veckan, på Svens inrådan. Vilket var bra, då kom arbetet igång runt 

något. Genom skissarbetet löses vissa problem och andra problem visar sig som också är viktiga att ta 

itu med.  Vissa idéer om bilderna fungerar inte visar det sig, och får lösas på något annat sätt.  

3.2 Böcker 

En mängd böcker användes för teoretiska undersökningar, för att bl.a. ta reda på mer om 

utformandet av serier och uttryck i serier, mer om traditioner, och om visuella uttryck. 

3.3 Information online 

Vissa frågor ställdes via mail till svenska kyrkan, deras hemsida besöktes också, liksom 

Livsmedelsverkets hemsida och Wikipedia. 

3.4 Intervjuer 

Kvalitativa målgruppsintervjuer gjordes med några elever på SFI, vilket gav mycket viktig information. 

 

4. Källkritik av böcker och andra källor 

 
4.1 Folklivsforskarna Ebbe Schön ”Svenska traditioner”, och Jan-Öjvind Swahn, ”Svenska 

traditioner” och ”Folk i fest: traditioner i Norden” 

Är det en allmän tradition eller bara något som släkten gör för att en förfader för 200 år sen fick 

idén? Det är viktigt att ta reda på, därför har hjälp tagits bl.a. av böckerna ”Svenska traditioner” av 

Ebbe Schön, ”Svenska traditioner” och ”Folk i fest: traditioner i Norden” av bl.a. Jan-Öjvind Swahn. 

Källorna är trovärdiga då både Ebbe Schön och Jan-Öjvind Swahn är kända folklivsforskare som 

förekommit i olika seriösa medier och har akademiska utbildningar i ämnet. Ebbe Schön håller 

föreläsningar och har under lång tid skött Sveriges största folkminnessamling på Nordiska Museet i 

Stockholm. Jan-Öjvind Swahn har skrivit flera historiska och folklore-böcker, och haft flera 

förtroendeuppdrag i det akademiska Lund. 
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4.2 Fredrik Skott, ”Påskkäringar” 

”Påskkäringar” är skriven av Fredrik Skott som jobbar på Institutet för språk och folkminnen, med 

folkminnen och som forskningsarkivarie. Han har bl.a. skrivit böcker och artiklar i ämnena traditioner 

och folkminnen (www.sprakochfolkminnen.se). Det behövdes en källa till att barn går påskkärring/ 

påskgubbe både på skärtorsdag och påskafton för att häxorna åker till/från Blåkulla då, utöver att jag 

själv sett barn gå påskkäringar de dagarna. 

4.3 Svenska Kyrkans informationsservice och Livsmedelsverket 

Maria Uneteg är trovärdig i sina svar om kristendomen då hon jobbar på Svenska Kyrkans 

informationsservice. Likaså Svenska Kyrkan ser jag som en säker källa till information om kristna 

traditioner då det är deras område, precis som livsmedelsverket har fakta om livsmedel som sitt 

område, och då är trovärdiga i sin livsmedelsinformation. 

4.4 Wikipedia 

Wikipedia kan det vara svårare att bekräfta som trovärdig källa. Det är mest sådant jag känner igen 

och egentligen redan vet som Wikipedia används till, men vill få bekräftat från annat håll också. 

Dessutom kan delar av informationen ha lästs på andra ställen och ju fler ställen det går att läsa det 

på, desto trovärdigare anser jag det vara. Det går även att följa wikipedias källor för att se att de är 

trovärdiga. 

4.5 ”Koranen” och ”Islamlexikonet” 

…Men informationen om att Jesus enligt islam varken korsfästes eller dödades kändes som något 

som behövde bekräftas från fler håll än wikipedia. På andra ställen står det att någon annan blev 

korsfäst i hans ställe, vissa har tolkat det som att han korsfästes men togs ner innan han dog och i 

Koranen står det (4:156) ”Och sade: ”Vi hava förvisso dödat Kristus, Jesus, Marias son, Guds Apostel – 

men de hava varken dödat eller korsfäst honom, utan det utan det tycktes dom blott så, och de, som 

tvistat därom, hava sannerligen svävat i tvivel, enär de ej haft någon kunskap om honom, utan 

endast antaganden att rätta sig efter; de hava ej dödat honom i verkligheten utan Gud har upptagit 

honom till sig…””. Islamlexikonet har ändå tolkat som att Jesus korsfästes enligt denna text, vilket jag 

inte tycker verkar stämma. Hur som helst, står det att Jesus inte dog på korset enligt islam, så blir det 

rätt enligt alla källor. 

Eftersom Koranen är muslimernas heliga bok, och Islamlexikonet baseras på Koranen, ter dom sig 

som trovärdiga källor till vad muslimer tror på. 

 4.6 ”1000 Mästerverk” 

”1000 Mästerverk” är en bok med foton av just 1000 konstärliga mästerverk. Då fotona inte är 

redigerade blir det en bra källa till hur Jesus återges på korset av konstnärer. Även om inte alla tavlor 

skulle vara just mästerverk ger de ändå en bild av hur människor ser på och har tänkt sig bilden av 

Jesus på korset. 

4.7 Bo Bergström, ”Effektiv visuell kommunikation” 
Bo Bergström har bl.a. en fil kand. examen i konstvetenskap, litteraturhistoria och pedagogik, och 

hans bok ”Effektiv visuell kommunikation” används som läromedel på Informativ Illustration. Han 

skriver bl.a. om hur vi läser bilder, hur vi tolkar att något som rör sig mot höger är på väg ”bortåt”, 

och något som rör sig mot vänster är på väg tillbaka, ”hemåt”. 



9 
 

4.8 Scott McCloud, ”Serier - den osynliga konsten” , och ”Making comics” 

Scott McCloud har skrivit böcker om serier, i serieutformning. Det ger honom större möjlighet att 

visa exempel på det han skriver om vilket också gör att man förstår det bättre och kommer ihåg det. 

McCloud har jobbat professionellt med serier sedan 1984 vilket gett honom stor kunskap om 

seriemediet, och har förutom informationsböcker inom ämnet även bl.a. gjort egna serier och 

föreläst om serier (scottmccloud.com). 

4.9 ”Forskningsmetodik” 

Bok som verkar trovärdig då den används inför examensarbetet, och är skriven för utbildningar vid 

universitet och högskolor. Nya upplagor revideras vid behov för att vara aktuella. 

4.10 ”Upplevelse av färg och färgsatt miljö” 

Boken Upplevelse av färg och färgsatt miljö är skriven av forskare inom området, och det källan 

bekräftar här, att färgperspektivet gör att saker längre bort ser blåare ut, är något som är lätt att se 

på bilder av t.ex. berg. En mer övertygande källa behövs knappast, bilden här under är ett exempel 

på färgperspektiv. 
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Privat foto 
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5. Gestaltning 
Vart börjar man? Skisser är bra att börja med men vad ska finnas med i skisserna? En sida med 

nerklottrade listor för vad som ska finnas på de olika bilderna kan vara till hjälp. 
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5.1 Urval från ”text-skiss” 

Vad som är skrivet på textskissen är saker jag personligen förknippar med påsk, och något att utgå 

från, stryka över om inga källor bekräftar, och komplettera om källorna berättar om andra 

traditioner. En första fördelning för vad som ska illustreras på vilken dag finns också. 

Vissa händelser hör speciellt till vissa dagar och ska finnas illustrerade på just den dagens 

informationsblad, som t.ex. att Jesus återuppstår på just påskdagen. Andra händelser förekommer 

under hela påsken utan att vara förknippade med någon särskild dag, som äggmålning, färgen gult 

och kycklingar. 

För långfredagen är på textskissen antecknat ”den som steg upp först fick risa de andra (påskriset), 

gult, mat, lamm, kycklingar, kristi död på korset, och måla ägg (som är uppflyttat från rutan under)”. 

Efter vidare efterforskningar i böcker sorteras vissa saker bort, som t.ex. lamm. Viktiga händelser för 

den aktuella dagen blir kvar, som kristi död på korset, som i sin tur ger seden att äta fisk på 

långfredagen, och risningen förr i tiden. ”Mat, lamm och kycklingar” har fördelats ut på andra dagar 

där de passar bättre traditionsenligt t.ex. till festbordet på påskafton, eller med tanke på 

bildkompositioner. 

I mitten av långfredags-bilden finns en nutidsbild som sammanfattar vad de historiska händelserna 

lett fram till. ”Gult” är med i form av den gula duken, påskriset är med från traditionen att risa 

varandra, fisken finns med, och hönan som påskprydnad, som anknyter till skärtorsdagens bild av 

hönan och kycklingen. Även äggmålning och påskmust finns med på den nutida bilden då det ofta 

förekommer på påsk nuförtiden. Och eftersom målade ägg kan finnas med på påskaftonens festbord 

så bör bilden på äggmålning ses innan påskaftons-bilden. 

På liknande sätt har anteckningarna från textskissen valts till respektive dagar eller helt valts bort, 

samt kompletterats med ytterligare saker och händelser under tiden bildskisserna växt fram. 
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5.2 Bildskisser 

På första bilden av långfredagen är det ännu inte bestämt vad som är viktigt att ta med. Mer energi 

verkar ligga på att man ska se vad som avbildas, än att det avbildas på rätt ställe. Genom skissen 

testas kompositionen och idéerna. Matbordet och Jesus på korset hinner skissas ner innan 

kompositionen av nån anledning visar sig inte fungera. 

På bild två testas en annan komposition och det börjar likna den slutgiltiga bilden. Men det är 

fortfarande mycket kvar. Allt det som stod med på den första listan finns inte med i bilden, men 

andra delar har tillkommit. Det som försvunnit har flyttats till bilderna för de andra dagarna.  

Bild tre ser mer skissartad ut bildmässigt, men kompositionen och vad som ska ingå i bilden är 

mycket klarare. Den är mer för att kolla av att det fungerar att jobba vidare med, att göra en mer 

”riktig” bild av. 

Bild fyra är ett första försök till slutgitlig bild. Vissa ändringar görs som leder till bild fem, och efter 

bl.a. målgruppsintervjuer blir bild sex slutgiltig. Mer att läsa om förändringarna bild fyra till sex under 

rubriken ”Att förändra”. 

1 2 
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Om fler målgruppsundersökningar gjorts hade det troligtvis blivit ännu fler versioner av bilden då nya 

ideer och lösningar oftast tillkommer. Allt går att förbättra. 

En fråga var hur det skulle bli tydligt vad maten på bordet var gjord av, en viktig del då bilden skulle 

visa  traditionsenlig mat. Att koppla ihop genom en pil fanns tidigt på skisstadiet, när det fortfarande 

3 

4 

5 
6 
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var menat att visa hela årets högtider (bild ett nedan). Att ha bild till djuret maten kom ifrån visade 

sig bli rörigt när innehållet i varje matbit skulle visas (bild två nedan). 

 

På bild tre (nedan) begränsas det till att bara förtydliga de tre viktigaste maträtterna ägg, lamm, och 

lax. En ljusare bakgrund som ligger över linjen av borskanten är menad att lyfta fram äggen, lammet 

och laxen och linjen för att koppla ihop dom med maten. Även en sillburk finns med på bordet, det är 

förtydligat att det är just fisk i burken genom en bild på en fisk på etiketten. Det visar sig i 

målgruppsintervjuer att det inte är så tydligt som trott då bl.a. lammsteken misstas för skivat bröd.

 

Bild fyra (nedan) visar den slutgiltiga lösningen. Den lilla otydliga sillburken på bordet har blivit 

jättestor där fiskbilden och även fiskbitarna syns tydligare (mer om sillburken under rubriken 

”Bilderna”, om Påskafton). Äggen har illustrerats tillräckligt tydliga på tallriken och behöver inget 

extra förtydligande. Även laxen är tillräckligt tydlig på tallriken, då det nu är en hel lax som ligger där. 

Lammsteken kopplas ihop med lammoffret i bilden under, genom att den vita linjen mellan bilderna 

3 

2 1 
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går upp som en pil mot lammsteken. Det skulle vara intressant att göra några nya intervjuer för att se 

om målgruppen håller med om tydligheten. Tyvärr inget det finns tid till nu. 

 

 

6. Målgruppstester 
Som Holme och Solvang skriver (1997, s. 100-101) så bör intervjupersonerna i största möjliga 

utsträckning själva få styra hur intervjun utvecklas för att deras egna uppfattningar ska komma fram, 

och då är en kvalitativ intervju utan standardiserade frågeformulär bäst.  De skriver även att under 

intervjun kan det komma upp andra idéer och uppfattningar än vad man tänkt sig från början, vilket 

4 
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stämde helt och hållet. Det visar hur viktigt det är att göra just kvalitativa intervjuer för att se om ens 

egna uppfattningar verkligen delas av målgruppen. 

 

6.1 Frågor 

Tanken var att intervjupersonerna skulle få berättat för sig att det handlar om svenska traditioner på 

påsken, och sen ställs frågorna: 

1. Kan du se och berätta utifrån bilderna vad man gör de olika dagarna? 

2. Kan man se vad som är bakgrunden till traditionerna? 

3. När firar man? (Dag, datum) 

Första intervjupersonen förstår inte mycket alls av bilderna. Hon verkar koppla ihop vissa bilder med 

vad de pratat om på SFI när det var påsk. Att vissa av personerna på bilderna går till kyrkan är tydligt, 

kyrkobyggnaden verkar vara lätt att känna igen. Att de målar påskägg och går påskkärring verkar 

ganska klart, eftersom de pratat om det på SFI. Det visar sig snabbt att endast fråga ett är aktuell, 

fråga två och tre är överkurs så dom tas bort.  

Intervjuperson nr två är från ett kristet land, och förstår direkt många av bilderna och bakgrunden till 

traditioner. Hon känner igen nattvardsbilden eftersom hon har en sådan bild hemma, och verkar 

kunna mycket om traditionerna. Betydelsen av religionen i deras hemland togs inte med i 

beräkningen här, men kristen bakgrund ger självklart bättre förståelse för kristna traditioner!  

Intervjuperson nr tre verkar knappt förstå något alls av bilderna. När hon efteråt får lite av 

traditionerna förklarade för sig så säger hon att hennes barn har undrat över påskriset, varför man 

har det. Förklaringen finns i en av bilderna så det var kul att kunna berätta varför. 

Intervjuperson nr fyra var inte tänkt att vara med, det var en lärare (troligen) som satt bredvid och 

jobbade, hon hörde när de andra intervjuades och blev nyfiken så hon intervjuades också. Vi 

funderade lite på vilka bilder som var tydliga nog att vara med och vad som behöver mycket 

förklaring av läraren. 

SFI-läraren tycker om bilderna och vill gärna använda dem i undervisningen, så hon får behålla de 

medtagna utskrifterna, även om det bara är första versionen. Hon skulle vilja se de färdiga bilderna 

sen och blir lovad att få dom på mail när de är klara. Först är tanken att när informationsbilderna görs 

om ska bakgrundsinformationen tas bort (bilderna med blåaktig färg) och bara det viktigaste ska vara 

med, alltså hur man firar i nutid. Men hon (läraren) vill gärna ha med bakgrunden till traditionerna 

också eftersom det är intressant fakta. Så de blåaktiga historiska bilderna får vara kvar.  

Det som drar uppmärksamheten till sig är helt klart i första hand de bilderna med flest kulörer, de 

som är tänkta att visa nutiden med. Det är bra, för nutiden är det viktigaste. Ursprunget till våra 

traditioner känns inte lika prioriterat att lära sig eftersom det inte ens är säkert att man har den 

kunskapen om man är född svensk och uppväxt med svenska traditioner.  

Några förändringar som behöver göras och annat tänkvärt märks på en gång: 

 Maten på bordet var ganska lättförstådd. Kopplingen mellan lammet (som ska förtydliga att 

steken är lamm) och lammsteken måste bli tydligare, en intervjuperson trodde att den 

skivade lammsteken var bröd. 
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 Korta texter till bilderna bör finnas med för att åtminstone förklara för läraren vad som ska 

förklaras vidare till eleverna. 

 Sista bilden, annandag påsk, verkade alla lite osäkra på även fastän det syns vad personerna 

på bilderna gör (ser på tv, planterar blommor, sitter vid datorn, etc.). Vilket egentligen är 

ganska bra eftersom inga särskilda  traditioner brukar förekomma den dagen. Vi brukar inte 

samlas kring några traditioner då utan har bara en ledig dag då vi gör lite vad vi vill, t.ex. 

planterar blommor, går promenad med hunden, eller ser på tv...  

 Eftersom ingen kommenterar kalendern överst på bilderna, och förvirringen är tillräcklig som 

den är, så kommer kalendern tas bort. Det är bättre att läraren säger vilken dag det handlar 

om. Så slipper dessutom problemet med att visa hur påsken flyttas mellan olika datum varje 

år lösas. 

 

7. Att förändra 
Efter målgruppsintervjuerna, handledning med Sven, och Scott McClouds böcker visade sig några 

saker som behövde förändras. Bilderna i informationen skulle förstoras och beskäras så att motiven 

blev större och tydligare, och placeras så att det inte blir så mycket tomrum runt själva händelserna. 

Då måste bilderna tecknas om så att personer och saker kommer närmre varandra och inte 

försvinner vid beskärningen. Det gör dessutom detaljerna tydligare. Det behövdes särskilt i nyårs-

bilden, där det låg konfetti på bordet som blev så smått i A4-storlek att det var svårt att se vad det 

var. Nyårsdelen togs sen bort, men att dra ner på detaljer är bra att minnas till någon annan gång. 

 
 

Färgfälten bakom bilderna på första ”Långfredag” ser ut att vara gjorda utan eftertanke och ser inte 

bra ut, när de är rundade och dessutom ojämna. Efter ändring till striktare rutor ger det ett mindre 

rörigt intryck och verkar mer genomarbetat. Vilket passar bättre i ett läromedel som bör se trovärdigt 

ut. 

Nyår med små detaljer på bordet 
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Eftersom man ”lyssnar” mer på en enklare figur med mindre tydliga personlighetsdrag (McCloud, 

1995, s. 36-37), får dom bara tre fingrar och rundare näsor samt stora ögon i endast svartvitt, som är 

vanligt att se i serier som t.ex. Kalle Anka, Smurfarna, Rocky och Simpsons. De blir mer ”cartoony” 

och man distraheras mindre av vilka de är och hur de ser ut. Men det är ändå tänkt att man ska 

kunna känna igen vissa personer och att de skulle ha lite olika personlighetsdrag även fastän de är 

cartoony, för att de inte ska se så enformiga ut (ex. s. 70, McCloud, 2006). Dock så är 

personlighetsdrag inget jag brukar teckna, och nöjer mig med att de kan kännas igen på hårfärgerna 

och vilka andra personer som finns med på samma bild. Det är ändå inte så viktigt att se skillnad på 

de olika personerna här. 

 De flesta karaktärerna får nordiska drag då det handlar om typiska svenska traditioner.  

I tryck blir färgerna på ”nutidsbilderna” väldigt skarpa, därför tonas dom ner något. 

Tydligare avgränsningar görs genom vita mellanrum mellan de olika bilderna. 

 

Första versionen av ”Långfredag”. Andra versionen av ”Långfredag”. 
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Även lite småändringar görs då och då. T.ex., efter handledarmöte med Sven målas ansiktet om på 

mannen i lila tröja i nutidsbilden på Långfredagen, för att han ska se mer vuxen ut. Något bättre. Han 

kanske ser lite förvånad ut, men han kan vara väldigt koncentrerad på sin fiskbit är det tänkt. 

  

Och laxen som ändras från ”lax” till bara ”fisk” på den historiska familjens bord på långfredagen, 

eftersom det står att ”fisk” var tillåtet under fastan, det står inget om just ”lax”. Om nån nu skulle 

vara fisk-kunnig och se skillnad… 

Tredje versionen av ”Långfredag”. 
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Efter målgruppsundersökningarna är det tydligt att bara bilder inte räcker för att informationen ska 

gå fram. Därför kommer korta texter skrivas till varje bild så att läraren vet vad hen ska ta upp när 

man pratar om traditionerna, och så blir bilderna en påminnelse om vad man lärt sig för eleverna, 

och något att prata runt. Även Scott McCloud tar i Making Comics (2006, s.30) upp att bilder inte kan 

föra fram alla budskap, det behövs ibland text också. 

Men bilder som påminnelse om vad  man lärt sig är inget nytt, i Forskning & Framsteg (nr 9 2014, 

s.46) kan man läsa i en artikel av forskaren Jonas Carlquist om att medeltida kyrkor har målningar 

som knyter an till vad prästen berättade om, och vad man sjöng om i psalmerna, så att folk skulle 

minnas berättelserna. Text var inte lika användbart eftersom alla inte kunde läsa på medeltiden. 

 

8. Bilderna 
Påsken är numer mest en fyra dagars ledighet fredag till måndag för svenska folket, eftersom de 

flesta inte är troende och går i kyrkan längre. Men eftersom några av de typiska påsktraditionerna 

äger rum på skärtorsdagen ter det sig som en tillräckligt viktig dag att ta med i informationen. 

Nyinvandrade svenskar kan ju bl.a. undra varför barn går utklädda och tigger godis denna dag. Att de 

ursprungliga påsktraditionerna, som börjar flera veckor i förväg med bl.a. förfasta, fastlag och fasta 

(svenskakyrkan.se), inte informeras om här är för att det inte är något som man vanligtvis firar nu för 

tiden. 

Bilderna som illusterar historien skulle vara blå/gråaktiga, eftersom de ligger längre bort i tiden. Och 

saker som ligger längre bort, som berg, en skog långt bort, etc., ser blåare och disigare ut ju längre 

bort den ligger, pga. luftperspektivet (Svedmyr et al, 1995, s.98). Tanken är även lite åt svartvita tv-

program, vilket hör till historien. Vissa delar är färgsatta för bättre igenkänning, som t.ex. djävulen, 

på skärtorsdagsbilden och påskaftonsbilden, som oftast ses som röd (en enkel googling på ”djävulen” 

på bl.a. kroatiska, arabiska, afrikaans, kinesiska och ryska, med hjälp av Google translate, ger klart 

övervägande röda resultat), och i Påskaftonsbilden är tyska flaggan färglagd för att bli just tyska 

flaggan. Godiset är färglagt för att mer tydligt vara just det färgglada lösgodiset som finns i överflöd 

på påsken och blodet på bilden med lammoffret skiftar i blodrött. De nutida bilderna har 

kontrasterande färger från hela kulörskalan. 
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8.1 Skärtorsdag 

Eftersom de historiska bilderna ska förklaras först för att de sedan ska leda fram till innehållet i 

nutidsbilderna, har de historiska bilderna de lägsta numren. Även om de därmed kan se ut att ligga i 

oordning på sidan. 

 

1 

2 

5 4 

3 

Skärtorsdag, bildtext 

Bild 1: I gammal svensk folktro sa man att häxorna 

flög, på t.ex. en kvast, till Blåkulla tills skärtorsdagen, 

och festade med Djävulen. Enligt senare idéer har 

häxan gärna en svart katt och en gammal kaffepanna 

med sig. 

Bild 2: Runt påsk började hönorna värpa, vilket gav 

tillfälle att efter vintern kalasa på ägg igen. Ägg har en 

stor roll i påskfirandet och förr gav man bort målade 

ägg som gåva på påsken. 

Bild 3: Det var på skärtorsdagen Jesus åt sin sista 

måltid med sina lärjungar, ”nattvarden”, och berättade 

att någon av dem skulle förråda honom. Leonardo Da 

Vinci har målat den kända målningen av nattvarden, 

där Jesus sitter i mitten, omgiven av sina lärjungar. 

Bild 4: Barnen ”går påskkärring” och tigger godis i 

gamla kaffepannor. De sminkar och klär ut sig till 

påskkärringar eller påskgubbar, och tar ofta med en 

kvast. I utbyte mot godiset ger de påskkort som de 

målat. 

Bild 5: Kyrkorna har gudstjänst till minne av Jesus 

nattvard, men nu förtiden är det mest äldre människor 

som går i kyrkan. 
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Bild 1: På skärtorsdagen sades det enligt gammal svensk folktro att häxorna flög till Blåkulla för att 

festa med djävulen (wikipedia). Enligt Schön (1998, s.34-36) sa man egentligen bl.a. att 

påskkärringarna gjorde allt bakvänt i Blåkulla, och de kunde flyga dit antingen på en kvast, eller ett 

annat redskap som då var bakvänt, eller så kunde de flyga på ett djur (som inte behövde ha vingar) 

eller på en människa. Ibland flera på samma färdmedel. De satt även upp och ner och bak och fram. 

Någon kaffepanna eller katt hade häxan ursprungligen inte heller med sig, utan bilden av häxan vi 

brukar ha på våra påskkort har kommit senare. 

Men just för att det är den kända påskkorts-bilden som man ser överallt i påsktider, så används den 

sortens häxa i illustrationen, av igenkännings-skäl. Läraren får ev. påpeka att våran nuvarande bild av 

häxan inte är den ursprungliga. 

Djävulen skildras oftast som en röd gestalt. Resten av hans utseende i informationen är ihopplockat 

efter egen föreställning och vanligt förekommande attribut i bilder och sägner, som bockfötter, horn, 

och svans, då det inte finns några ögonvittnesskildringar på hur han ”ska” se ut. En treudd är också 

vanligt men då det är fest på Blåkulla så håller han istället i en fiol. En violinist har bekräftat att 

djävulen ibland sades spela fiol, eftersom det inte är så viktigt att bekräfta just fiolspelandet så är det 

en tillräcklig källa för fiolen. Bockfötterna försvann då beskärningen av bilden ändrades. 

Eftersom vi läser text från vänster till höger läser vi också bilder så, och objekt som rör sig från 

vänster till höger ser ut att röra sig ”bortåt” till någonting (Bergström, 2009, s.192). Därför flyger 

häxorna i den valda riktningen. I vissa andra kulturer har man en annan riktning att läsa både text och 

bilder (ibid s. 193) men här är det svenskt bildspråk som användes eftersom det är undervisning i 

svenska, och bilderna inte kan anpassas till flera olika kulturer på en gång. Allra troligast har eleverna 

dessutom redan uppfattat våran läsriktning genom erfarenheter i svenska samhället.  

  

Bild 2: En bild för att illustrera att runt påsk började hönorna värpa. Och det gav tillfälle att efter 

vintern kalasa på ägg igen. Ägg har en stor roll i påskfirandet och förr gav man bort målade ägg som 

gåva på påsken (Swahn, 2007, s.146 och 147). Swahn skriver också att när hönsen började värpa höll 

fastan innan påsk på, så man samlade äggen till senare när de fick ätas, och därför blev det ett ännu 

större överflöd av ägg till påsken. 
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Bild 3: Skärtorsdagen är dagen då Jesus åt den sista måltiden med lärjungarna och berättade att han 

skulle bli förrådd av någon av dem (svenskakyrkan.se). Och vad kan illustrera detta bättre än den 

kända bilden ”Nattvarden”, av Leonardo da Vinci, av just den måltiden? Dock får läraren här 

förtydliga att det är Jesus med sina lärjungar på bilden, då det inte är säkert att  bilden är lika känd i 

SFI-elevernas kulturer som i vår. 

 

Bild 4: Bild på barn som går påskkärring. Bilden knyter an till den historiska ”Bild 1” med häxorna som 

flyger till Blåkulla, med katt, kvast och kaffepanna. Visar hur barnen traditionsenligt är sminkade, 

tigger godis i kaffepannan, och lämnar ett kort med en påskhälsning på (Skott, 2013, s.103-106). 

Godiset faller ner i kaffepannan, vilket gör det tydligt åt vilket håll det går. Det kan ju bara falla åt ett 

håll. Svårare är det att visa åt vilket håll påskkortet går. Där får information från läraren komplettera. 
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Bild 5: Kyrkorna har gudtjänst till minne av Jesus nattvard på skärtorsdagen (svenskakyrkan.se). 

Eftersom det är mest äldre människor som går i kyrkan nu förtiden  (Maria Uneteg, svenska kyrkans 

informationsservice) så är det bara ett gammalt gråhårigt pensionärspar på bilden. Stigen leder 

mellan dom och den öppna kyrkporten, för att lite övertydligt visa vart de är på väg.  
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8.2 Långfredag 

 

4 

3 

2 

1 

Långfredag, bildtext 

Bild 1: Långfredagen är dagen då Jesus enligt bibeln korsfästes 

och dog på korset. 

Bild 2: Förr fanns traditionen att de som var vakna tidigast på 

morgonen på skoj, med björkris, fick piska de som fortfarande 

sov. Ett tillfälle för pigorna att busa med drängarna t.ex. Kan 

vara ett sätt att påminna om att Jesus led denna dag. 

Bild 3: Till minne av Jesus lidande på korset skulle långfredagen 

vara långtråkig, och det var en dag då man fastade. Fisk var en 

av få saker det var tillåtet att äta. 

Bild 4: Påskriset från traditionen med risning, vi äter ofta lax på 

långfredagen; en lyxigare variant av fastans fisk. Påskens ”egen 

färg” är gult, och anspelar troligen på kycklingar, ägg, och 

påskliljor. Must är läsken som är självklar på påsken, då den 

kallas påskmust och får påsk-etiketter. Påskpyssel är vanligt, 

och man målar fortfarande ägg även fastän man inte ger bort 

dom som gåva längre.  
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Bild 1: Bildtexten förtydligar att det är bibeln som säger att Jesus dog på korset på långfredagen, 

eftersom han inom t.ex. islam inte alls dog på korset (Bæk Simonsen, 1994, s.142). Efter att ha sett 

bilder av Jesus på korset i konstböcker (t.ex. 1.000 Mästerverk, 2000) är det tydligt att de brukar ha 

korset i mitten och några människor i långa kläder, ofta sörjande, nedanför. Tanken var att en 

liknande bild gör det lättare att känna igen händelsen. 

Det kan hända att läraren behöver svara på någon fråga här om vem Jesus var. 

 

Bild 2: Förr fanns traditionen att de som var vakna tidigast på långfredagsmorgonen på skoj, med 

björkris, fick piska de som fortfarande sov. Ett tillfälle för pigorna att busa med drängarna t.ex. Det 

kan ha varit ett sätt att påminna om Jesus lidande på långfredagen. (Swahn, 2007, s.145) Bilden visar 

pigorna som piskar drängarna, där bara den ena har vaknat än. Solen går upp i fönstret. Att man ska 

se att det just är drängar och pigor är inte så viktigt då det inte bara var dem som piskade varandra. 

Riset har fått en brun färg för att ge det lite extra uppmärksamhet och igenkänning eftersom det 

sedan återkommer i nutidsbilden. 
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Bild 3: Långfredagen skulle vara stillsam och präglas av sorg till minne av Jesus som led denna dag 

(wikipedia). Man fastade under dagen, fisk var en av få saker man fick äta (Swahn, 2000, s.35). Bilden 

visar en allvarlig familj som ber bordsbön samtidigt som de tänker på Jesus på korset. De har en 

knaper måltid på bordet, passande till fastan; bara en fisk. 

 

Bild 4: Den här bilden är ett försök att sammanföra de traditionella detaljerna som de historiska 

bilderna berättar om, och även nya traditionella detaljer är tillförda. 

Just att Jesus korsfästes syns inte i nutidsbilden, det är mer att korsfästelsebilden leder vidare till 

bilden med den bedjande familjen, som tänker på Jesus och därför äter fisk, och det leder vidare till 
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att det äts fisk på nutidsbilden. Och där är det en lax på bordet. Nuförtiden är det sällan man ser ett 

påskbord utan någon form av lax, gärna flera olika sorter. 

Äggmålandet och hönan som står på bordet anknyter lite till bilden med hönan och kycklingarna på 

skärtorsdagen, men eftersom höns och ägg hör till hela påsken och inte till någon speciell dag så ska 

de återkomma på flera av de olika dagarnas bilder. Tanken är att man, när man ser och pratar om 

bild 4, ska minnas vad man pratade om till skärtorsdagens bild 2. 

Duken är gul för att få in den gula påskfärgen, som troligen associeras bl.a. från äggulor, påskliljor, 

och kycklingar (Schön, 1998, s.37). 

Påskriset från bild 2 står på bordet, nu påskpyntat. Och det står en flaska påskmust på bordet, en 

självklar påsktradition numer. Barnet som glatt ser på påskmustflaskan, och de två vuxnas glas med 

must, är tänkt att visa att det är en dryck för alla. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Påskafton, bildtext 

Bild 1: Häxorna har firat klart med Djävulen och flyger hem 

från Blåkulla. 

Bild 2: I Tyskland sa man att en hare kom med riktiga ägg 

eller godisägg på påsken. I familjerna gömde man ägg med 

godis, som sedan barnen fick leta efter. Man sa att det var 

Påskharen som gömt äggen. 

Bild 3: Judarna firar påsk till minne av deras uttåg ur Egypten. 

Enligt bibeln skulle judarna då offra ett lamm och stryka 

blodet på sin dörr, annars skulle guds ängel döda den 

förstfödda sonen i huset. 

Bild 4: Häxorna har kommit hem från Blåkulla, så även denna 

dag kan barnen gå påskkärring och påskgubbe. 

Bild 5: På påskafton är det fest, eftersom man i Sverige ofta 

har festen kvällen innan högtidsdagen. Släkten träffas och 

äter mat, viktigt på bordet är bl.a. ägg, lamm, lax, sill, 

påskmust och godis. barnen får påskägg med godis. 

Påskprydnader finns ofta med i form av höns, påskris med 

fjädrar, och påskharar. Påsken är en lönsam helg för 

godisaffärerna, då äter svenskarna ca 6000 ton godis. 
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8.3 Påskafton 

 

Bild 1: På påskafton hade häxorna firat klart med djävulen på Blåkulla och brukade flyga hem igen 

(wikipedia). Nu flyger de alltså åt vänster, som tolkas som ”tillbaka”. (Bergström, 2009, s.192) 

Djävulen vinkar adjö. 

 

Bild 2: I Tyskland sa man att en hare kom med riktiga ägg eller godisägg på påsken, och i familjerna 

gömde man ägg med godis, som sedan barnen fick leta efter. Man sa att det var Påskharen som gömt 

äggen. (Swahn, 2007, s.150) 

En tysk flagga används, för dom som känner till hur flaggorna ser ut i olika länder, för att förtydliga 

att det handlar om Tyskland. Givetvis måste den tyska flaggan ha rätt färg, i grå/blå-skala går den inte 

att känna igen. Men färgerna är något dämpade för att passa in bättre i bilden. Godiset i ägget som 
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påskharen håller i är också färglagt för att det verkligen ska likna vårt färgglada godis, fullproppat 

med artificiella färgämnen. 

 

Bild 3: Bild på ett offrat lamm eftersom Judarna firar påsk till minne av deras uttåg ur Egypten, och 

enligt bibeln skulle dom då offra ett lamm och stryka blodet på sin dörr, så att inte guds ängel skulle 

döda den förstfödda sonen i huset (wikipedia). Blodet har en rödaktig färg för att verkligen likna blod. 

Kanske en något makaber bild men informationen vänder sig till vuxna. Den vita inramningen runt 

bilden bildar en pil upp mot lammsteken på bordet i nutidsbilden för extra tydlighet. 

 

Bild 4: Eftersom påskkärringarna brukade komma hem igen från Blåkulla denna dag, går barnen 

påskkärring och påskgubbe (Skott, 2013, s.96). Återigen godiset som faller ner i kaffepannan och 

påskkortet som inte lika tydligt går från barn till den som hälsas på. 
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Bild 5: På påskafton är det fest, vi har ju i Sverige ofta festen kvällen innan den egentliga 

högtidsdagen. (jämför nyårsafton, julafton, midsommarafton, etc.). På bilden olika generationer vid 

dukat festbord, glada miner, människorna tittar ner på kalasmaten. Det ska vara festligt på påsk. 

Några av de vanligaste rätterna visas, som ägg vilket tidigare visats vara viktigt och vanligt på påsk, 

lammsteken, lax från långfredagen, sill, och påskmusten som också ska kännas igen från 

långfredagens nutidsbild. Lammsteken är lite rosa, inte helt genomstekt, eftersom en av de 

intervjuade SFI-eleverna trodde det var uppskivat bröd. Mer tydlighet behövdes då, tillsammans med 

pilen från bilden med lammoffret. Äggen som målades på långfredagsbilden ligger i en skål. Många 

av äggen känns igen på motivet från tidigare bild, om någon skulle vara uppmärksam. Sillen 

diskuterades med Sven om hur man skulle visa. På en tidigare bild var sillburken väldigt liten så Sven 

föreslog den skulle överdrivas så att man verkligen såg bitarna av sill i sill-lagen, och fick plats med en 

bättre bild på en sill på etiketten. Det löstes genom att man ser några sillbitar, och den gamla kvinnan 

lyfter upp en bit sill ur burken med en gaffel. Fisk-bilden på etiketten syns tydligare också när den är 

större, och en liten detalj, men inte så viktig, är att bakgrunden på etiketten är ABBA-blå, som på 

sillburkar från ABBA. Dock är inte namnet med då det skulle bli för trångt, och helst inte ska vara 

någon text alls i bilderna. Förändringen får det att verka som att sillburken gått från att vara statist till 

att ha en huvudroll på matbordet. 
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Barnen får påskägg med godis. På bordet finns också en liten påskhare-skål med godis även om den 

inte har en central plats. Tanken var, förutom att visa på att barn får påskägg med godis denna dag, 

även visa på överflödet av det på påsken. Svenskarna äter tillsammans under påsken ca 6000 ton 

godis (livsmedelsverket). En elev som intervjuades på SFI verkade både förskräckt och road över den 

mängden vi sätter i oss. 

Bilden visar människor som kan vara släkt, som träffas och äter mat. Viktigt på bordet förutom godis 

är bl.a. ägg, lamm, lax, sill, och påskmust. Påskprydnader finns ofta med i form av höns, påskris med 

fjädrar, och påskharar (wikipedia). 

Scott McCloud (1995, kap 4) berättar om hur tid kan visas i serier, t.ex. om en händelse som utlöser 

fler händelser finns i samma ruta så spänner den rutan över en viss tid (ibid. s.95), om någon säger 

något så är tiden i rutan iallafall så lång att man hinner säga det som sägs (ibid. s.98), och ju fler rutor 

mellan två händelser kan visa på att desto längre tid det har det gått mellan händelserna (ibid. s.100 

och 101). Påskriset är med på bordet och om man har ögonen med sig eller bra glasögon kanske man 

lägger märke till att bladen på riset blivit lite större. Det kan vara ett sätt att visa att det gått lite tid 

från bilden på påskriset på långfredagen, till bilden av påskriset på påskaftonen. Även om det inte är 

så viktigt att visa just här eftersom vi vet att bilderna kommer dagarna efter varandra.  

 

 

Liten sillburk, väldigt otydlig. Stor sillburk, lättare att känna igen. 

Som från att vara statist till att gå till 

en huvudroll på matbordet. 
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8.4 Påskdagen 

 

Bild 1: Jesus återuppstår på påskdagen. På kläderna och placeringen av de senaste bilderna med 

Jesus-tema är det tänkt att det ska vara lättare att förstå att det är Jesus det handlar om igen, även 

fastän korset inte är med. Glorian har han nu, vilket kommer göra det lättare att förstå för vissa. 

Även såren på bl.a. händerna förtydligar, dock kan de vara lite för små för att lägga märke till. Även 

fastän blodet är rött. 

1 

2 

3 

Påskdagen, bildtext 

Bild 1: Jesus återuppstår 

Bild 2: Det är inte så många som firar något denna dag, det är 

mer en dag för att återhämta sig efter firandet och göra vad 

man vill. 

Bild 3: Till minne av Jesu uppståndelse går fler i kyrkan än 

vanligt. Kanske de äldre i familjen får sällskap av de yngre 

generationerna. 
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Framför allt bilderna som inkluderar Jesus har här visat sig ge utrymme för att teckna kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Exempel på ansiktsuttryck och hur de kan se ut när de är mer ”cartoony” ger Scott 

McCloud i Making Comics (2006 s.84-85 och 95), och han visar också hur ansiktsuttryck och 

kroppsspråk samarbetar (ibid. s.103). I denna bild visar människorna kring Jesus glädje och förvåning 

genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ansiktsuttrycken här som förvåning och glädje är universella 

och uttrycks på samma sätt i olika kulturer (ibid. s.82-83). Knäppta händer ser jag som ett uttryck för 

tacksamhet. Kanske skulle jag ha letat referenser på det innan det togs med det i bilden eftersom jag 

nu blir tveksam på om det verkligen är så, eller om det bara är en personlig åsikt. 

Jesus kroppsspråk är något som ska kunna förknippas med utropet ”TA-DAA” (när man plötsligt visar 

något intressant). En googling på ”tada” och ”tadaa” bekräftar att fler har den uppfattningen om 

kroppsspråket. Några av bilderna: 
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Bild 2: En dag då de flesta inte firar något utan mest tar det lugnt och kanske ser på tv, resterna från 

kalaset ligger kvar. Mycket av godiset har ätits upp och godispappret och tomma påskägg skräpar,  

bara de minst eftertraktade godisbitarna finns kvar. Tiden går: blommorna börjar vissna. Påskmusten 

är nästan uppdrucken. 
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Bild 3: Kyrkorna har gudstjänst till minne av Jesus uppståndelse. Denna dag går fler i kyrkan än 

vanligt. (Maria Uneteg, Svenska Kyrkans informationsservice) Kanske följer faktiskt några av de yngre 

i släkten med när de äldre går dit. Återigen leder stigen fram till en öppen port på kyrkan. 
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8.5 Annandag Påsk 

Firandet är över och man har en sista påskledig dag. Om påsken infaller tidigt på våren kan de vara 

kallt ute, kanske en dag för tv-tittande, men om påsken infaller sent på våren kan det vara läge att 

rensa ogräs och plantera i rabatterna. En långpromenad med hunden kanske? 

Blommorna har helt vissnat, någon kanske äter upp de allra sista godisbitarna fastän de inte smakar 

så gott. Sista skvätten påskmust är ljummen och avslagen. 

8.6 Påskens datum: 

Tidpunkt i almanackan för firandet tas inte med i informationen då påsken infaller på olika datum år 

för år. Den kristna påsken firas söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. (Schön 

1998 s.33). För enkelhetens skull utelämnas info om det i informationsserien, säkert 

uppmärksammas målgruppen ändå på att något händer, i och med skyltning i butiker, text i 

kalendrar, och människors samtalsämnen både i och utanför SFI. Enligt Mariam Afrasiabpour på 

Västerås Folkhögskolas SFI-utbildning så pratar de om den aktuella högtiden när den börjar närma 

sig. Det känns som att en informationsserie är ett bra komplement till den undervisningen för att 

eleverna sedan ska minnas mer av det man pratat om. 

 

9. Slutsats 
Tanken med exjobbet var, utöver att prova att göra textfritt informationsmaterial för SFI, även att för 

min egen skull undersöka viktiga berättargrepp i serier, eftersom det är bl.a. det jag vill jobba med. 

Något som begränsade bildernas uttrycksfullhet här var att t.ex. olika handtecken (”tummen upp” 

t.ex.) och för oss vanliga symboler i samhället inte kunde användas då gester och symboler kan vara 

okända eller ha helt andra innebörder för andra nationaliteter.  

Annandag påsk, bildtext 

Sista helgdagen i påskfirandet. Inga särskilda traditioner så folk 

använder sin lediga dag till t.ex. att fixa i trädgården om vädret 

tillåter, ta det lugnt, eller göra något annat de känner för. 
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Att bara informera med bilder visar sig vara väldigt svårt vid större mängder information, kanske 

även omöjligt, när det som det ska informeras om är helt obekant för målgruppen. 

Målgruppsundersökningarna visar tydligt att bara bilder inte räcker för att den tänkta informationen 

ska gå fram. Korta texter eller någon som berättar behövs ibland, och så blir bilderna en påminnelse 

om vad som berättats om.  

Svenska traditioner som bygger på gammal svensk folktro och kristendom är oftast obegripliga för 

människor som inte är kristna och inte känner till något om hur Sverige var för några hundra år 

sedan.  

Som man ser under rubriken ”gestaltning” så finns det enormt mycket jobb kvar att göra även när 

man tror sig vara i det närmsta klar. Målgruppens uppfattning är mycket viktig, fler 

målgruppsundersökningar vid fler tillfällen hade inte skadat men någonstans måste man sluta. Alla 

tänker inte som jag gör, vilket man gärna tror. Målgruppen bestod här också av människor med 

mycket skilda bakgrunder och förkunskaper, nästan så att det är flera olika målgrupper det arbetas 

mot. Det som förenar dom är att de går på SFI för att lära sig svenska. 

Det som ändrades efter målgruppsundersökningar och handledning var: 

 Informationen om nyår och trettondagen tas bort, det är tillräckligt mycket med påsken 

 Placering av bilder och form på bildernas bakgrunder samt tydligare avgränsning mellan 

bilder genom vita mellanrum, färgerna dämpas för att inte vara för skarpa 

 Större figurer på bilderna och annan beskärning ger mindre tom bildyta 

 Kalendern i bilden togs bort eftersom den inte tillförde något 

 Något mer ”cartoony” figurer 

 Förtydligande av vad maten på bordet är gjord av visas på annat sätt än som var tänkt i 

början, genom tydlig bild på maten (ex. laxen), större burk (sillen), hänvisning från 

närliggande bild (lammet) 

 Småändringar som annat ansikte på en person, och en ”lax” som ändras till bara ”fisk” 

 Informationstext tillkommer, inte i bilderna utan separat för att läraren ska veta vad som ska 

berättas om till varje bild 

 

10. Slutsatser angående själva arbetsprocessen: 
Bilden borde skissats samtidigt som jag läste just den traditionen, för att få med mer av traditionen i 

bilden (som även ett lamm vid hönan med kycklingarna). 

Men kanske är det svårt att få allt rätt på en gång. Efter att ha lagt in alla bilder i rapporten och håller 

på och skriver om traditionerna runt dom i bildtexten, så ändras det på matbordet hos den kristna 

familjen som ska äta fisk. Man åt inte särskilt lax förr, utan bara ”fisk”. Nuförtiden äter vi gärna lax. 

Lärt förutom traditioner; bra och mindre bra steg i processen, och målgruppsundersökningar är ännu 

viktigare än trott. 
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