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1 Inledning 

I detta dokument ges riktlinjer för hur bild- och tabellbeskrivningar ska utföras för att 

slutligen användas i MTM:s medier som talböcker, punktskriftsböcker och textview-böcker. 

Dessa riktlinjer gäller för såväl skriftliga som muntliga beskrivningar. 

 

MTM:s olika böcker används av personer med läsnedsättning som t.ex. dyslexi och 

synnedsättning. Grundregeln är att utforma bildbeskrivningar så att de är meningsfulla för 

icke seende men också så att den som är seende ändå upplever ett informationsvärde i 

beskrivningarna. 
 

2 Introduktion till bildbeskrivning 

En betydande del av den litteratur som görs tillgänglig för personer med läsnedsättning 

innehåller bilder med varierande funktion. Bilden och texten kan ha olika uppgift i en bok 

beroende på att de beskriver ett föremål, funktion eller händelse på olika sätt. 

 

I många böcker så berättar texten om ett föremåls funktion eller ett djurs karaktär samtidigt 

som bilden visar hur föremålet eller djuret ser ut. När man beskriver bilden är det viktigt att 

man försöker karaktärisera vad bilden visar. Det är inte alltid så lätt eftersom det rör sig om en 

slags översättning från ett symbolsystem till ett annat, dvs. från bild till språk. För att 

förmedla bildinnehållet så korrekt som möjligt är det viktigt att i första hand beskriva det man 

ser i bilden och inte vad bilden ger dig för associationer. 
 

2.1 Konstnärliga respektive instrumentella bilder 

Man brukar skilja mellan konstnärliga bilder och instrumentella bilder. Till konstnärliga 

bilder räknas bilder som används för att återge en känsla, stämning eller ett personligt uttryck, 

det kan vara reproduktioner av bildkonstverk liksom bilder av skulpturer men även 

barnboksillustrationer. Bilder som visar funktioner eller redovisar något ser ut räknas till 

instrumentella bilder. Vanliga instrumentella bilder är kartor, vägmärken, anatomiska bilder 

liksom instruktionsbilder. Ibland har t.ex. en barnboksbild en instrumentell funktion samtidigt 

som den är konstnärlig. Hur bilder behandlas beror på vilken funktion de fyller i förhållande 

till texten. 
 

2.2 Analys respektive tolkning 

Vanligtvis skiljer man mellan att beskriva, att analysera och att tolka en bild. Gränsen mellan 

att beskriva och analysera en bild är flytande. Genom att tala om att bilden föreställer en vas 

med tulpaner har man sammanfört de två första nivåerna, nämligen en beskrivning och en 

analys. Om man skiljer på dessa blir återgivningen klumpig, som till exempel: Bilden visar en 

behållare som innehåller blommor, dvs. tulpaner som är placerade i en vas. 

 

Vid bildtolkning sätter man däremot in bilden i ett sammanhang som ligger utanför vad man 

ser. Sådana tolkningar finns vanligtvis i bokens text och är baserad på kringliggande 

undersökningar. I vissa fall kan det dock vara relevant som när en bild exempelvis skall 

illustrera en tidsepok, då bör man lägga till en tolkning som är baserad på analysen. 
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3 Allmänna förutsättningar 

3.1 Språklig utformning 

Det är viktigt att bildbeskrivningen är språkligt korrekt. Det betyder att stavning, grammatik, 

användning av versaler, hur man återger siffror, förkortningar etc. ska vara enligt svenska 

språkregler. 

 

En del av bildbeskrivningarna kommer att förekomma i talböcker och kommer alltså att läsas 

högt vilket ställer krav på ett ledigt språk. Ett lämpligt sätt att pröva detta är att själv provläsa 

bildbeskrivningen högt. 

 

Meningarna bör vara korta och inte innehålla inskjutna satser. Generellt ska mångordiga 

bildkommentarer undvikas. Dock ska relevant information alltid vara med. En utförlig 

bildbeskrivning behöver inte upplevas som lång om man använder sig av korrekt terminologi. 

 

En bildbeskrivning bör vara informationstät men samtidigt lättläst och det är viktigt att hålla 

sig så kortfattad som möjligt utan att tappa i språklig och innehållslig kvalitet. 

 

3.2 Målgruppsanpassning (terminologi, svårighetsgrad, längd) 

Bildbeskrivningar görs för alla våra målgrupper. Det kan vara vuxna med synnedsättning som 

läser punktskrift i en bilderbok för ett seende barn och behöver information om bokens bilder 

eller barn som är nybörjare på punktskrift och som läser t.ex. kapitelböcker med bilder i. Det 

kan vara vuxna fackboksläsare eller högskolestuderande med stor ämneskunskap men med en 

läsnedsättning i form av dyslexi. 

 

Oavsett läsnedsättning så kan bildbeskrivningar ibland innebära vara till besvär och de bör 

därför vara så korta som möjligt. 

 

Den terminologi och de eventuella fackuttryck som används i boken ska användas även i 

beskrivningen. Den språkliga nivån på beskrivningen ska vara den samma som i boken. 

 

Ett undantag från detta gäller bilderböcker för mindre barn där läsaren är en vuxen person. 

Detta anges av MTM vid beställning (Målgrupp för bildbeskrivningen är en vuxen person 

med synnedsättning som läser för seende barn.) 

 

3.3 Systematik (konsekventa beskrivningar) 

Bildbeskrivningar ska ha samma språkliga stil hela boken igenom. I bokserier ska det helst 

också finnas en kontinuitet i hela serien så att läsaren känner igen sig. 

 

I de fall böcker har en enhetlig utformning beträffande bilder, som t.ex. bilderböcker för barn, 

kan man göra en inledande beskrivning som tar upp dessa allmänna aspekter. Detta gör att en 

läsare med synnedsättning kan få en uppfattning om återkommande personer, miljöer etc. utan 

att detta behöver upprepas för varje bild. Se Exempel 14 Pettson. 
 

3.4 Andra språk än svenska 

All engelskspråkig litteratur för vuxna ska ha bildbeskrivningar skrivna på engelska. 
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Böcker på övriga språk ska däremot ha bildbeskrivningar skrivna på svenska. 
 

3.5 Förkunskaper hos den som utformar bildbeskrivningar 

För att utforma bra bildbeskrivningar bör man ha tillräckliga kunskaper i bokens ämne. Det är 

en förutsättning för att kunna bedöma bildernas relation till textinnehållet. För flera ämnen 

inom högskolelitteraturen som medicin, kemi och fysik innebär det att man bör ha studerat på 

högskolenivå eller har jämförbara kunskaper i det aktuella ämnet. Det är också viktigt att ha 

kunskap i korrekt fackterminologi. 
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4 Urval av bilder 

Det som avgör om en bild ska beskrivas är om bilden tillför texten något ytterligare unik 

information, dvs. om den innehåller information som inte finns i den löpande texten eller om 

den förtydligar texten. 

Vilka bilder man väljer att behandla beror dels på typen av litteratur men även till vilken 

målgrupp den enskilda boken vänder sig. Se även avsnittet 3.2 Målgrupp (terminologi, 

svårighetsgrad, längd). 
 

4.1 Utfyllnadsbilder/vinjettbilder 

Bilder som uteslutande har en grafisk eller dekorativ roll presenteras vanligtvis endast som en 

övergripande information om en sådan finnes, t.ex. ”Information om talboken”. Se Exempel 1 

Tao. Detta för att läsaren skall få upplysning om svartskriftens utformning och karaktär. 

 

I de fall en vinjettbild är av sådant slag att den belyser eller sammanfattar bokens innehåll ska 

den däremot beskrivas. Se Exempel 2 Ko som mjölkas. 
 

4.2 Bilder vars innehåll behandlas i den löpande texten 

I många böcker löper text och bild parallellt, dvs. bilderna illustrerar det samma som beskrivs 

och diskuteras i texten. Det betyder oftast att en bildbeskrivning kan utgå. Men i de fall som 

figurernas utseende inte är beskrivna i texten kan det i vissa fall vara nödvändigt att 

komplettera även en utförlig bildtext med en bildbeskrivning. Man måste alltså ta ställning till 

om informationen i texten resp. bildtexten är tillräcklig för att återge innehållet i bilden eller 

om den ska kompletteras genom en bildbeskrivning. Se Exempel 3 Hällristning. 

 

Bilder som har en sammanfattande och/eller introducerande karaktär till ett större stycke text, 

som är mer än en sida lång, bör beskrivas fullt ut även om innehållet i bilden har sin 

motsvarighet i texten. Bildbeskrivningen bör då hållas kort så att den får samma 

sammanfattande funktion som bilden har. Se Exempel 4 Den medeltida kyrkan. 
 

4.3 Bilder i barnböcker 

Bilder i s.k. kapitelböcker för barn ska i de allra flesta fall inte beskrivas. Undantag kan vara 

t.ex. en skattkarta som för läsaren är viktig att ta del av för att vara med och lösa gåtan. 

 

Inledande kartor, ofta på insidan av bokens pärmar, utgår alltid om MTM inte angett annat. 
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5 Att beskriva bilder – generell arbetsgång 

Innan man bestämmer sig för hur en bild ska behandlas, är det viktigt att studera den 

noggrant, framför allt vilken relationen är mellan text och bild. Analysera vad bilden fyller för 

funktion, vilka aspekter bilden belyser och som inte återkommer i texten. Varför har 

författaren eller bildredaktören valt att förmedla information med en bild istället för med text? 

Börja sedan med att formulera vad bilden innehåller. 

 

För att det skall vara möjligt att tillgodogöra sig en bildbeskrivning är det nödvändigt att 

inleda med en kommentar om bildens utformning (fotografi, reklambild, karikatyrteckning, en 

sida ur ett kollegieblock etc.). Sedan följer en översiktlig beskrivning. I den presenteras vilken 

typ av bild det rör sig om samt syftet med bilden. Att kommentera en bild innebär alltså att 

man först ger en översiktlig sammanfattning, för att sedan koncentrera sig på viktiga detaljer. 

 

Symboler och logotyper, klädsel, färger eller utseenden kan ibland vara relevant att 

kommentera kortfattat. Graden av utförlighet bestäms utifrån det sammanhang bilden ingår i 

samt av bildens karaktär, textens innehåll men även beroende på vilken målgruppen är. 

 

Fotografier av t.ex. miljöer och folkgrupper berättar viktiga saker om vilken typ av kläder 

människor bär i olika delar av världen, att byggnaders utseende varierar i olika städer, eller 

om en stad är rikt trafikerad eller inte. Denna typ av information får seende ständigt ta del av 

genom bilder i olika medier, medan personer med synnedsättning lätt blir utestängda från den 

kunskapen. 

 

Även typ av bok, målgrupp och svårighetsgrad påverkar framställningen: en bild av en 

blomma i en lärobok i biologi ska beskrivas utförligare än i en skönlitterär text där blommans 

art är av underordnat intresse. Se Exempel 5 Snäcka. 

 

När bildtexten anspelar på bilden eller av annan anledning förutsätter att bilden ses av läsaren, 

måste en kort beskrivning av bilden göras, även om bilden annars skulle ha utgått. Det kan 

exempelvis stå att läsa att: ”som framgår av bilden så är huset förfallet”. I ett sådant fall bör 

man med ett par korta fraser ange på vilket vis det framgår att huset är förfallet. 

 

När en bild motiverar en mer utförlig bildbeskrivning är det viktigt att denna är tydlig och lätt 

att följa. Dela in kommentaren enligt följande steg: 

• Översikt 

• Beskrivning 

 

I de fall det gäller mer komplicerade bilder kan det vara nödvändigt att avsluta med en kort 

sammanfattning av bilden för att återknyta till bildens helhet. Observera dock att det sällan 

krävs både en längre inledande översikt och en avslutande sammanfattning. Det är emellertid 

viktigt att aldrig utesluta en kort introducerande översikt. 
 

5.1 Översikt 

Börja med att ange vad bilden föreställer, t.ex.: ”En bild föreställande regalskeppet Wasa, ett 

cirkeldiagram, ett porträtt av Strindberg, en karta etc.” Presentera sedan bilden genom att ange 

vilka bildelement som ingår och var de är placerade i bilden. I en karta skall orter, sjöar, 

floder etc. beskrivas med geografiska angivelser, dvs. staden x ligger nordväst om floden y 

vilken rinner ut i havet sydöst om staden z. Medan en beskrivning av en byggnad anger att de 
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fyra fönstren i husets andra våning har vita spröjsade fönster. Ytterligare ett exempel är att 

personen x är fotograferad i helfigur och hon bär en grå ylledräkt med knälång kjol och kort 

insvängd jacka. 

 

Om det är illustrationer av mer konstnärlig karaktär eller reproducerade konstverk bör även 

tekniken anges (akvarell, tusch, fotografi osv.) samt stil och komposition. Hur detaljerat man 

skall gå in på tekniken och vilken betydelse den har för bildens utformning är beroende av 

vilken typ av litteratur det gäller. I en konstnärsbiografi är detta oftast viktigt medan man i 

t.ex. en historiebok kan nöja sig med att ange att det rör sig om en målning föreställande Karl 

XII på häst. Om bilden skulle förekomma i en bok som behandlar uniformer eller en biografi 

över Karl XII bör det anges vilken typ av uniform han bär. 
 

5.2 Beskrivning 

Beskrivningen skall baseras på den första översiktsintroduktionen till bilden, detta för att det 

skall vara möjligt att följa beskrivningen. I översiktsbilden anges hur mycket av ett föremål, 

byggnad eller person som är synligt och från vilken vinkel/håll. Genom att ange detta talar 

man om vad som syns i bilden. Följande bör man ta ställning till: miljö, huvudfigur, 

storleksförhållanden och lägesbeskrivning. Alla detaljer ska beskrivas så korrekt som möjligt 

och man bör använda vedertagen terminologi för att göra det möjligt för läsaren att få så 

fullständig information som möjligt. Om man uppfinner en egen terminologi är det omöjligt 

för läsaren att få en förklaring av orden av någon annan. Man ska heller inte använda uttryck 

som ligger över målgruppens kunskapsnivå. 
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6 Särskilda kategorier av bilder 

För alla bilder gäller i första hand de instruktioner som ges i avsnitt 5 Att beskriva bilder men 

några kategorier utgör undantag eller kräver andra åtgärder. 
 

6.1 Mycket komplexa bilder 

Bilder som inte låter sig sammanfattas i en utförlig beskrivning, som t.ex. en sprängskiss, ska 

ändå få en formell angivelse där man enkelt anger vilken typ av bild det handlar om. Se 

Exempel 6 Sprängskiss. 
 

6.2 Schematiska illustrationer, diagram och kurvor 

Schematiska illustrationer av ett förlopp (t.ex. flödesdiagram, tidsaxlar) summerar ofta en 

lång och detaljerad text. Sådana illustrationer ska beskrivas på ett sätt som utgör en kortfattad 

sammanfattning av t.ex. ett händelseförlopp. Beroende på nivå och sammanhang – dvs. om 

bilden placeras före eller efter motsvarande text – kan en sådan illustration också tjäna som en 

inledning till texten. Se Exempel 4 Den medeltida kyrkan. 

 

Om man beskriver en instrumentell bild, beskriver man ofta det som bilden illustrerar, inte 

hur själva avbildningen är utförd. Se Exempel 7 Vattenkraft och Exempel 8 Destillation. 

 

För diagram är det viktigt att först ange vilken typ av diagram det är, t.ex. stapeldiagram, 

cirkeldiagram, linjediagram, för att sedan ge information om eventuella axlar och deras 

gradering. Hur detaljerat detta görs beror förstås på målgruppens behov, kunskaper etc. Själva 

beskrivningen bör inledas med en helhetsbild för att sedan, vid behov, fortsätta med en mer 

detaljerad återgivning. Observera att då det gäller en bild till en övningsuppgift är det viktigt 

att se till att bildbeskrivningen inte ger svaret. 

 

I diagram och olika former av flödesscheman kan det räcka med att enbart återge innehållet i 

diagrammet eller att beskriva flödet. Detta är att föredra, eftersom diagrammets eller 

flödesschemats funktion är att åskådliggöra ett förhållande eller en företeelse. Information om 

hur bilden ser ut rent grafiskt är då inte intressant. 

 

Men man måste dock vara uppmärksam på vilken typ av litteratur det gäller. Det förekommer 

fall där till exempel olika typer av diagram (eller andra scheman) jämförs; då är diagrammets 

utseende det intressanta snarare än vad värdena visar. 

 

Det är viktigt att göra en bedömning om beskrivningen ska innehålla detaljinformation 

(avläsning av specifika värden). T.ex. i ett linjediagram, bör man först beskriva tendenser, 

brytpunkter, osv. för att sedan endast presentera ett urval av de siffror som kurvan är baserad 

på. Det ska framgå om det är ungefärliga värden. Det är viktigt att tänka på att man inte ska 

göra om linjediagrammet till en detaljerad tabell. Se Exempel 9 . 

 

6.3 Tabeller 

Tabeller återges som uppmärkt text vilket innebär att tabellens innehåll redovisas i den 

löpande texten. Tabeller ska i övrigt inte ha någon egentlig beskrivning men för att underlätta 

förståelsen kan det vara lämpligt att göra en inledande formell beskrivning av tabellens 

struktur med t.ex. kolumner och rader. Se Exempel 10 Tabell. 
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6.3.1 Urval tabeller 

Något urval baserat på tabellens informationsvärde i relation till den löpande texten behöver 

inte göras för tabeller. I stället får tabellens komplexitet vara avgörande. En kort, mycket 

enkel tabell av listtyp behöver ingen beskrivning. För en oregelbunden komplicerad tabell där 

en kortfattad beskrivning inte är möjlig eller meningsfull ska man också välja bort att göra en 

beskrivning. 
 

6.3.2 Beskrivning tabeller 

Beskrivningen av en tabell ska bestå av en kortfattad redogörelse för tabellens struktur. Antal 

kolumner och antal rader samt deras eventuella rubriker räcker ofta för att ge en översikt. För 

mer komplicerade tabeller med t.ex. en hierarkisk indelning gäller att denna ska återges så 

länge som beskrivningen inte blir för lång så att den inte längre tjänar sitt syfte att ge en 

översikt. 
 

6.4 Kartor 

Kartor kan vara geografiska kartor, planritningar, busslinjer m.m. Kartor är ytterligare ett 

exempel på illustrationer där man måste ta ställning till om de har betydelse för texten eller 

om beskrivning kan utgå. Det kan vara tillräckligt att återge en mycket förenklad kartbild med 

en bildbeskrivning, exempelvis att Gnarp ligger mitt emellan Hudiksvall och Sundsvall. 
 

6.5 Musikalisk notation 

Musikalisk notation i löpande text betraktas i de flesta fall som bilder och ska följaktligen 

beskrivas. Övergripande information om hur notsystemet är konstruerat behöver oftast inte 

ges. Endast i undantagsfall och på beställarens begäran återges de klingande i en talbok. 

Enklare notation kan återges till fullo. Se Exempel 11 Kromatisk skala. 

 

För mer komplicerade notexempel, partitur etc. bör man göra ett urval och endast översiktligt 

presentera förekommande motiv, tematik eller andra typiska företeelser. Se Exempel 12 

Svårare notexempel. 
 

6.6 Text i bilder 

Text som förekommer i själva bilden ska återges om detta är viktigt för förståelsen av bilden. 

Texten kan återges självständigt om en bildbeskrivning inte krävs till bilden eller den kan 

bakas in i och återges i själva bildbeskrivningen. Text i bild som är på främmande språk ska 

inte översättas. Ibland är den avbildade texten bildens huvudmotiv. Det kan exempelvis vara 

ett handskrivet brev eller en dagboksanteckning. I detta fall ska texten återges med eventuellt 

en kort kommentar som anger vad som följer. Se Exempel 13 b Text i bild. 
 

6.7 Återkommande bildelement 

När förlagan innehåller bilder med återkommande figurer och miljöer, vilket är vanligt i 

barnböcker, är det lämpligt att göra en inledande beskrivning som behandlar dessa för att i de 

enskilda bilderna enbart fokusera på det specifika eller unika i respektive bild. Se Exempel 14 

Pettson. 

 

I datalitteratur med skärmdumpar m.m. är det också vanligt att samma bildelement 

återkommer i en rad av bilder. I dessa fall är det tillräckligt att t.ex. beskriva skärmdumpen 

vid första tillfället för att fortsättningsvis enbart återge eventuella förändringar. 
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6.8 Färg 

Färg används ofta för att skilja ut och tydliggöra strukturer och är då en renodlad visuell 

konvention som hör till bilden men inte till det egentliga innehållet. Färganvändningen är ofta 

också godtycklig. Färger ska därför som regel inte ingå i bildbeskrivningar. För ett exempel 

på en bild där färger inte ska ingå i beskrivningen se Exempel 13b. 

 

I de fall färg är en del av bokens innehåll ska den tas med i beskrivningen. I t.ex. vissa 

barnböcker kan en lek med färger vara en del av bokens idé och innehåll. 
 

6.9 Bilder med personporträtt 

Porträtt av människor, t.ex. fotografier, ska som regel inte beskrivas. Undantag kan vara barn- 

och ungdomsböcker där porträttet innehåller ett karakteristika av personen som får anses höra 

till allmänbildningen. Exempel på detta kan vara Adolf Hitler, August Strindberg, Selma 

Lagerlöf eller Karin Boye. En bedömning av målgrupp och boken karaktär måste alltså göras 

här. 
 

7 Referensmaterial 

Det är inte alltid lätt att veta vad som är karakteristiskt för en specifik blomma, byggnad, 

insekt etc., särskilt om bilden är otydlig. För att vara säker på att man verkligen har beskrivit 

t.ex. en fågel korrekt är det lämpligt att använda facklitteraturens beskrivningar. De flesta 

handböcker och uppslagsverk innehåller, förutom illustrationer, en beskrivande text av 

växten, fågeln eller djuret. Genom att utgå från facklitteraturens beskrivningar får man god 

vägledning om det som utmärker fåglar, växter, byggnader etc. Även själva boken man 

arbetar med, övningshäften, facit etc. kan användas för att inhämta fakta. 
 

7.1 Referenser 

• Svenska skrivregler (2017). Skrifter utgivna av Språkrådet. Stockholm: Liber, 2017, 

fjärde upplagan 

• Nationalencyklopedin: http://www.ne.se 

http://www.ne.se/
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Exempelsamling – texter till bilderna 

Här följer en samling bilder med kommentarer och förslag till bildbeskrivningar. Själva 

bilderna finns i Exempelsamling bilder 2016-01-01. 
 

Exempel 1 Tao 

Ledarskapets Tao av John Heider 

 

I den tryckta boken består varje uppslag av ett numrerat kapitel, där högersidan innehåller 

rubriken medan vänstersidan består av en vinjettbild. De flesta av dessa vinjettbilder är kopior 

av kinesiska träsnitt från 1600-talet och innehåller ingen ytterligare information De kan 

betraktas som enbart dekorativa. Dessa vinjettbilder bör inte beskrivas men däremot nämnas i 

den inledande informationen om boken t.ex. på följande sätt: 

 

Information om boken/Anvisningar till läsaren: 

Till varje avsnitt av den tryckta boken finns en vinjettbild, som inte får någon bildkommentar. 

Dessa består av kinesiska träsnitt från 1600-talet med motiv från naturen såsom landskap, 

blad, berg och träd. 

 

Utfyllnadsbilder och vinjettbilder som presenterar ett tema eller belyser en viktig aspekt för 

texten ska däremot beskrivas, se Exempel 2. 
 

Exempel 2 Ko som mjölkas 

Född fri : självkänsla och självförtroende av Barbro Esbjörnsdotter 

 

Den tryckta boken innehåller två slags bilder: dels bilder som inte tillför texten något 

ytterligare, dels stämningsskapande bilder som kompletterar texten och ofta ger en visuell 

tolkning eller knorr till den samma. De senare medför att läsaren av svartskriftsboken ofta får 

en fördjupad förståelses av texten och dess innebörd. 

 

I bokens andra kapitel, ”Gör saker du tycker om och planera in dem”, diskuteras hur personer 

kan påverka sin livssituation, bland annat genom att inlemma positiva minnen från 

barndomen då man söker lösa sina personliga problem. I en av bilderna ser man ett barn som 

sitter under en ko invid en mjölkhink medan en kvinna håller på och mjölkar. Kvinnan riktar 

mjölkstrålen mot barnets mun som gapar stort. Genom det glada barnet med den vidöppna 

munnen och kon som handmjölkas förstärker bilden bokens diskussion kring barndom och 

välbefinnande. Samtidigt ger den en humoristisk vinkling som möjliggör för läsaren att ladda 

bilden med egna minnen. 

 

Bildbeskrivning: 

Ett svartvitt fotografi föreställer en kvinna som sitter på huk och handmjölkar en ko. Bakom 

mjölkhinken sitter en flicka. Kvinnan riktar en spene mot det skrattande barnet som öppnat 

munnen för att fånga mjölkstrålen. 
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Exempel 3 Hällristning 

Till den här bilden måste man ta ställning till om informationen i bildtexten och/eller bokens 

text är tillräcklig eller om den ska kompletteras. I detta exempel rör det sig om en bok för 

universitetsstuderande, vilka har de nödvändiga förkunskaperna. Därför behöver inte bilden 

beskrivas. Det räcker med en kort kommentar. 

 

Bildtext: 

Flyvhov, Husaby socken (6). Det stora ristningsfältet i södra delen av hällristningsområdet 

med den berömda yxbärande mannen. Symboler som hjulkors, fotsulor och älvkvarnar är 

vanliga på de västgötska ristningarna. Efter G. Burenhult 

 

Bildbeskrivning: 

Ristningarna är avritade och indelade i ett rutsystem. 
 

Exempel 4 Den medeltida kyrkan 

Bildbeskrivning: 

Bilden visar en tidsaxel som sträcker sig från ca 500 e.Kr. till ca 1500 e.Kr och redovisar 

viktiga årtal för den medeltida kyrkan. Årtalen är ungefärliga. 

 

500-600 Benedikts klosterregel 

700-800 Kyrkostatens tillkomst 

900-1000 Reformrörelsen 

1100 Första korståget 

1200 Thomas av Aquino, Universiteten uppstår 

1300 Påvarna i Avignon 

1400-1500 Kyrkomötet i Konstanz 

1500 Martin Luther 

Exempel 5 Snäcka 

Snäckor och andra skal av Alex Arthur 

Pojken som älskade djur av Mats Larsson 

 

Bilderna är hämtade ur två olika typer av böcker, den ena är en faktabok ”Snäckor och andra 

skal” i serien Fakta i närbild. I bilden hämtad ur denna bok är det snäckornas utseende och 

karaktäristik som skall beskrivas. Då det rör sig om en faktabok för barn bör beskrivningarna 

vara enkla och tydliga och inte innehålla allt för många detaljer. Det är viktigt att hålla sig till 

de beskrivningar som redan förekommer i bildtexten samt i bokens övriga text. 

 

Den andra bilden från ”Pojken som älskade djur”, ingår i en lästräningsbok i vilken 

huvudpersonen fantiserar. Det rör sig en låtsasvärld där han gömd i grönskan upptäcker 
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snäckor på liljekonvaljbladen. Det är inte snäckan som biologisk art som är central i bilden, 

det viktiga i bilden är att pojken krympt (eller att växter och djur vuxit). Här är det fullt 

tillräckligt att beskriva hur pojken i sin fantasi krympt och ligger på mage under 

liljekonvaljerna och betraktar snäckorna med sina långa känselspröt och huset på ryggen. 
 

Exempel 6 Sprängskiss 

Volvo 240-serien - gör det själv-handbok av Colin Brown 

 

Bildbeskrivning: 

Figuren visar en sprängskiss med de komponenter som listas i figurtexten. 
 

Exempel 7 Vattenkraft 

Studium Naturkunskap 

 

Det är svårt att förstå hur ett vattenkraftverk fungerar genom en beskrivning av hur bilden är 

utformad, till den här bilden är istället förloppet beskrivet. 

 

Bildbeskrivning: 

Bilden av ett vattenkraftverk innehåller följande moment: 

Det finns lägesenergi i en vattenreservoar som antingen är en sjö eller en damm. Då vattnet 

släpps ner mot turbinhjulet, som drivs runt av vattentrycket, omvandlas lägesenergin till 

rörelseenergi. Vattnet fortsätter sedan ut i älven. Rörelseenergin i turbinhjulet driver en 

generator som alstrar elektrisk ström. Strömmen leds via en transformator ut på det elektriska 

nätet till konsumenterna. 

 

 
Exempel 8 Destillation 

Kemi. Högstadiet av Gert Mårtensson och Håkan Sandin 

 

Här följer ett annat exempel på en beskrivning som inte beskriver själva bilden, utan vilken 

utrustning som krävs och funktionen av den vid en destillation i laboratoriemiljö. 

 

Bildbeskrivning: 

Här visas en destillationsprocess i laboratoriemiljö. För processen krävs en glaskolv, ett rör 

och en vattenbägare. Glaskolven är till hälften fylld av vattenlösning och är tillsluten i halsen 

av en gummipropp med en termometer instucken. Från sidan på glaskolvens hals går ett smalt 

glasrör där vattenångan strömmar ut p.g.a. trycket. 

Glasröret är i sin tur omgivet av ett glasrör genom vilket kallt vatten strömmar och avleder 

därmed värmen. Vattenångan kyls på så sätt av och återgår då till vatten. Ur det smala vatten- 

röret rinner destillerat vatten ner i en bägare. 
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Exempel 9 Linjediagram 

Housing strategies in Europe 1880-1930, (ed) Colin Pooley 

 

Description: 

A graph 

The y-axis defines “Thousands of apartments” from 0 to 100, incremented in units of ten. The 

x-axis defines years, from 1900 to 1980, incremented in units of five years. Two data sets are 

displayed, both beginning at the 1910 mark. One describes 'Multiple Family Houses”. A line 

with deeply varying troughs and peaks and a trend that increases steeply, reaches a maximum 

of approximately 80,000 apartments in 1965. Thereafter it falls off sharply, reaching its initial 

1910 level of approximately 10,000 apartments around 1980. 

The other data set describes 'One Family Houses'. This line has a similar trend, though with 

much less varied peaks and troughs, reaching a maximum of approximately 50,000 around 

1970. Thereafter it falls slightly to approximately 40,000. 

 

 
Exempel 10 Tabell 

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi, red. Björn Frenckner & Georg Hirsch 

 

Tabellbeskrivning: tabellen består av fyra kolumner och 31 rader. De fyra kolumnerna visar: 

Vikt angivet i kg, Lågdosalternativ, Normaldosalternativ samt Stordosalternativ angivna i ml. 

Vikten sträcker sig från 3 kg – 70 kg. 
 

Exempel 11 Kromatisk skala 

Oscar Byström: ett svenskt musikeröde från 1800-talet av Lennart Hedwall 

 

Bildbeskrivning: 

En notsekvens av åttondelar ordnade parvis, uppbyggd så att intervallet från grundtonen – 

ettstrukna C – successivt ökar med en halvton: C till Ciss, C till D, C till Ess osv. upp till 

tvåstrukna C. 
 

Exempel 12 Svårare notexempel 

Oscar Byström: ett svenskt musikeröde från 1800-talet av Lennart Hedwall 

 

Bildbeskrivning: 

4 ½ takter ur sången, sångstämma och piano där både höger- och vänsterhanden är noterade i 

F-klav. Tonarten a-moll, taktarten 6/8-delar. Högerhanden spelar uppbrutna ackord i jämna 

sextondelar medan vänsterhanden markerar bastoner på taktslagen 1, 3, 4 & 6. osv. 

Sångstämman (G-klav) rör sig med fjärde- och åttondelar i sextakt inom oktavs avstånd. 
 

Exempel 13 a Text i bild 

Sova borta av Cecilia Torudd 
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Bildbeskrivning: 

Bilden visar mamma och Oskar i bilen. Oskar sitter i baksätet. "Är vi framme snart?" undrar 

han. Mamma kör och sjunger Ekorrn satt i granen. "Sjung Oskar!" säger hon. 

 

 
Exempel 13 b Text i bild 

Biological Psychology, ninth editon av James W. Kalat 

Text i en den här typen av bild återges bäst inbakad i en kortfattad beskrivning. 

 

Caption: 

Figure 6.1 Cross-section of the vertebrate eye 

 

Image description: 

The eye is shown in cross-section from above. Two rays of light enters the eye through the 

Cornea, the Pupil and then the Lens. The Pupil is surrounded by a coloured area, the Iris. The 

Lens is attached to and controlled by the Ciliary muscle. Inside the Lens the rays cross and are 

projected in reverse on the Retina at the Fovea. The Retina is lined with rods and cones. Close 

to the Fovea towards the nasal side is the Blind spot where the Optic nerve exits. 
 

Exempel 13 c Text i bild 

 
Bilden visar ett uppslag från en dagbok. På vänstra sidan finns tre tidningsurklipp med 

porträtt av Roosevelt, Hitler och Churchill. På högra sidan finns handskriven text: 

1 jan 1942. Ett nytt år börjar. Jag undrar vad vidstående tre gubbar väntar sig av det nya året. 

Hitler ser då åtminstone ut som om han hade åtskilliga sömnlösa nätter bakom sig. Churchill 

ser sorgsen och bekymrad ut; endast Roosevelt verkar amerikanskt förhoppningsfull. Men 

kanske fotot togs innan japanerna gick till anfall. För Tyskland ser det då faktiskt inte roligt 

ut. Det kan inte fördöljas hur dåligt det går i Ryssland, sedan en tid tillbaka. Trots allt måste 

vi sucka och … 
 

Exempel 14 Pettson 

Pettson får julbesök av Sven Nordqvist 

 

Observera att en inledande bildbeskrivning (som placeras först i boken) ska vara generell och 

inte hänvisa till någon specifik bild. Fortsättningsvis beskrivs varje bild i boken men man 

slipper då gå in på varje detalj. Målgruppen för den här bildbeskrivningen är en vuxen som 

läser högt för ett barn. 

Generell beskrivning av bokens bilder 

Bilderna är tecknade med svart tusch och färglagda med akvarellfärg. De är mycket detaljrika 

och lekfullt tecknade. Varje sida består av både bild och text. Texten är oftast placerad högst 

upp i bilden. Pettson är en lång och smal äldre man. Han har mörkgrått spretigt hår och skägg. 
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På hans stora näsa vilar ett par små runda glasögon. På huvudet har han en ljusbrun hatt med 

hög kulle. Han bär alltid en blå- och vitrandig skjorta med en brun väst utanpå. Byxorna är 

grå, säckiga och sitter uppe med ett snöre. Findus är en vit- och brunrandig katt med gröna 

ögon. Han har grönrandiga byxor med ett hängsle. På huvudet har han en grön basker med en 

liten tofs. Findus går oftast upprätt. 

 

Beskrivning av enskild bild 

Pettson sitter på soffan med benen upplagda på sofflocket. Han hytter med pekfingret åt 

Findus som sitter på en hög av trasmattor som ligger på en pinnstol. På köksgolvet flyter 

vatten och i en liten skål sitter åtta små möss och metar. 
 

 

 

 

Exempelbilder 

På följande sidor återges bilderna som hör till textens exempel.
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