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Abstrakt 

Studiens syfte är att analysera hur tre bildlärare på högstadiet bedriver sin bildundervis-

ning av nyanlända elever som ännu inte till fullo behärskar svenska språket. Frågeställ-

ningarna innefattar olika strategier i bildundervisningen samt vilka problem och möjlig-

heter lärarna upplever i en undervisning utan gemensamt talat språk. Studien innefattar 

tre semistrukturerade intervjuer – två muntliga och en skriftlig. Resultatet visar att samt-

liga lärare hade utarbetat och var i färd att utveckla en mängd olika strategier. Bildäm-

nets multimodala resurser och de nyanlända elevernas flerspråkighet var centrala strate-

gier för att överbrygga språkbarriären och skapa förståelse i ämnet. Främst två av lärar-

na ville även vidareutveckla undervisningen genom utökat kollegialt samarbete. Pro-

blemen lärarna uppfattade handlade till stor del om tidsbrist.  För att främja de nyan-

lända elevernas lärandesituation behövde exempelvis en av lärarna mer tid tillsammans 

med dem innan de började i ordinarie bildundervisning. Lärarna nämnde många möjlig-

heter angående bildämnets resurser som medel för förståelse, samt möjligheter med att 

använda elevernas starkaste språk vid bedömning av teoretiska delar.  
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1 Inledning 

Jag tror att det viktigaste är att jobba tillsammans i gruppen för att alla ska för-

stå. Att de kan hjälpa varandra när mina ord inte räcker till. 

Citat, informant B.  

 

Som bildlärarstudent på ämneslärarprogrammet har jag ännu inga omfattande erfaren-

heter av vad det verkliga arbetet som bildlärare innebär. Dock har jag erfarenheter av 

verksamhetsförlagd utbildning och jag försöker dagligen sätta mig in i bildlärares arbete 

genom att läsa vad de skriver på sociala medier. Både under min tid som VFU-student 

och på sociala medier har jag uppfattat att lärare allt oftare diskuterar frågan om hur de 

på bästa sätt kan hjälpa nyanlända elever som kommer hit att klara av undervisningen, 

trots bristande kunskaper i svenska. Frågan är inte enkel och kommer att finnas kvar när 

jag är klar med min utbildning och börjar arbeta som lärare. Jag som blivande lärare och 

de lärare som redan arbetar i skolorna, behöver därmed undersöka frågan.  

 

1.1 Ämnesval 

Studien analyserar hur tre bildlärare på högstadiet arbetar med bildundervisning av ny-

anlända elever som inte helt och fullt behärskar svenska språket. Inspiration till ämnes-

valet fann jag i en bildlärarbaserad grupp på ett socialt nätverk på internet, där bildlärare 

diskuterar och lyfter olika saker kring bildundervisning. I gruppen hade en specifik tråd 

bildats, i vilken en lärare hade skrivit att hen behövde hjälp och tips inför sitt kom-

mande arbete med bildundervisning med nyanlända elever, då näst intill ingen i gruppen 

talade samma språk. Hur bildlärarna arbetar i praktiken och förhåller sig till undervis-

ningen i klassrummen runt om i landet, blev därmed intressant att analysera. Bildlärar-

nas kommentarer i tråden visar på ett pågående utvecklingsarbete och de strategier, möj-

ligheter och problem som bildlärarna uppfattar behöver analyseras så att meningsfulla 

slutsatser kan dras och nya frågor ställas.  

 

1.2 Bakgrund 

Det går inte att undgå att skolan och samhället i stort just nu står inför stora utmaningar. 

Näst intill 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen och en stor del av dem är 

barn i skolåldern (Oxfam 2015). Hösten 2015 kom tusentals människor till Sverige för 

att söka asyl. Den 17 november 2015 informerade Migrationsverket om att 10 292 per-
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soner från oroliga områden i bland annat Syrien, Irak och Afghanistan hade sökt asyl i 

Sverige under de senaste sju dagarna (Migrationsverket 2015).  

 

Kommunerna i Sverige ska erbjuda de barn och ungdomar som kommer hit skolgång 

inom en månad, med beaktande av personliga omständigheter och kommunala till-

gångar (Skolverket 2015). Skolan ska således ta emot de nyanlända eleverna så  snabbt 

som möjligt, och får därmed ett viktigt ansvar (Ibid).   

 

1.2.1 Skolverkets nya allmänna råd 

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2016 ska bestämmelser kring ut-

bildning för nyanlända elever ändras. Därmed har Skolverket presenterat ett förslag till 

nya allmänna råd som redan nu ska fungera som stöd i arbetet med nyanlända elever. 

Dels ska de hjälpa skolor och kommuner att kunna leva upp till de krav som ställs och 

dels för att skolorna redan nu ska kunna påbörja omarbetet utefter de förändringar som 

har gjorts. Nedan följer således en kort inblick i de nya allmänna råden, som var aktu-

ella när studien genomfördes (Skolverket 2015).  

 

En nyanländ elev är, enligt Skolverket: 

 
Den som varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska 

anses bosatt här och som påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det 

kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara ny-

anländ efter fyra års skoltid här i landet (Skolverket 2015, 5). 

 

När en nyanländ elev kommer till Sverige och svenska skolan, görs under den första 

tiden en kartläggning över vad eleven har för kunskaper med sig, samt en bedömning av 

elevens behov av svenska som andraspråk. Den inledande bedömningen ska ske så 

snabbt som möjligt efter det att eleven har mottagits inom skolväsendet. Till en början 

ingår en nyanländ elev antingen i förberedelseklass eller direkt i ordinarie undervisning 

(Ibid., 15). I ordinarie undervisning är det den ordinarie läraren som kartlägger elevens 

kunskaper i ämnet. Förberedelseklasser är till för att ”ge nyanlända elever bättre möjlig-

heter att nå kunskapskraven i olika ämnen” (Ibid., 20). Den inledande bedömningen blir 

bäst om den görs på det språk eleven kan bäst, vilket dock inte alltid är möjligt i prakti-

ken, då en modersmålslärare behöver hittas inom kort tid.   
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Enligt råden ska nyanlända elever inte ges all undervisning i förberedelseklass. Det är 

viktigt att eleverna blir delaktiga i olika sociala sammanhang i skolan, eftersom det 

främjar de nyanlända elevernas lärande och utveckling i stort. Skolverket skriver att 

elevens språkkunskaper inte är ”ensamt avgörande för elevens behov av förberedel-

seklass” (Ibid., 20). Det är därmed viktigt att de nyanlända eleverna, när deras kunskap-

er har bedömts, successivt och så snart som möjligt integreras och får läsa tillsammans 

med ordinarie klass. Vid vilken tidpunkt en elev integreras i ordinarie klass eller hur 

länge eleven ingår i förberedelseklass, ska dock bestämmas utifrån individens behov 

och förutsättningar (Ibid.).  

 

De nya allmänna råden föreskriver även att ” det krävs ett medvetet arbete under lång 

tid för att en nyanländ ska kunna erövra de språkliga kunskaper som fordras i skolans 

olika ämnen” (Ibid., 19). Detta eftersom det tar ungefär sex till åtta år att utveckla ”skol-

språket så att det kan användas för olika syften och mottagare” (Ibid.) Alla lärare i alla 

ämnen bär därmed ett gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling 

(Ibid.).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är analysera hur tre bildlärare bedriver bildundervisning av nyan-

lända elever som ännu inte behärskar svenska språket. Frågeställningarna är: 

 Vilka strategier använder sig bildlärarna av i undervisning av nyanlända elever 

som ännu inte helt och fullt behärskar svenska språket?  

 Vilka problem och möjligheter upplever bildlärarna i arbetet med en bildunder-

visning utan gemensamt talat språk? 

 

Strategierna syftar här till olika metoder, tillvägagångssätt och förhållningssätt som lä-

rarna arbetar med i sin undervisning av nyanlända elever som ännu inte, helt och fullt, 

behärskar svenska språket. Min ambition är inte att utkristallisera en rad konkreta meto-

der som bildlärarna arbetar med, utan mera övergripande förhållningssätt till undervis-

ningen i fråga, därmed valet av den bredare termen strategier. 
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1.4 Forskningsöversikt 

Forskning som specifikt riktar in sig på bildlärares strategier i undervisning av nyan-

lända elever har varit svår att finna. Därmed inbegriper detta avsnitt forskning som be-

rör lärares strategier i och förhållningssätt till undervisning av nyanlända elever i  

stort.  

 

Nihad Bunars har sammanställt forskningsöversikten Nyanlända och lärande (2010), i 

vilken han kartlägger och diskuterar den forskning som gjorts i Sverige och internation-

ellt kring nyanlända elevers lärande (11). Forskningsöversikten redogör för forskning 

som avgränsar sig till nyanlända elever i grundskolan, vilket går hand i hand med stu-

dien i fråga. 

 

1.4.1 Att se individen och dess möjligheter  

En del av forskningen kring nyanlända elever i undervisning riktar sig mot elevernas 

integrationsprocess i svenska skolan. Lärare och andra aktörer i skolan är viktiga i relat-

ion till de nyanlända elevernas integration i klasser och undervisning. Bunar nämner 

etnologen Annick Sjögren som har kommit fram till att elever med utländsk bakgrund i 

vissa fall uppfattas som ”problematiska’ i skolan av de svenska lärarna och det före-

skrivna och dagligen ordinerade botemedlet heter ’svenskhet’” (Ibid., 25). Sjögren me-

nar att en allt för tydlig strävan mot att betrakta elever utifrån en specifik ram, kan leda 

till en allt för stark betoning på vad eleverna saknar i kunskapsväg, istället för att se vad 

de har (Ibid.). Sjögren menar att det är viktigt att inte jämföra elever som ännu inte be-

härskar svenska språket med en mall formad utifrån elever som har svenska som mo-

dersmål. Det blir således viktigt att lärare och andra aktörer i skolan inte entydigt kate-

goriserar dessa elever som ”avvikande och ’språksvaga’” (Ibid.).  

 

1.4.2 Vikten av kollegialt samarbete 

I forskningsöversikten presenterar Bunar vidare en rapport  författad av pedagogen Lena 

Ekermo, 2005. Ekermo har intervjuat personer i Linköping som arbetar med nyanlända 

elever och deras inslussning i skolor. Studien visar bland annat ”att alla intervjuade ak-

törer betonar vikten av samarbete med modersmålslärarna” (Ibid., 56). Samtidigt menar 

modersmålslärarna i undersökningen att deras kompetens inte tas tillvara i tillräckligt 

(Ibid.). 
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Bunar presenterar även internationell forskning som han menar ”också är relevant för 

det svenska sammanhanget därför att de beskriver och analyserar styrkor och svagheter i 

de praktiker som skolorna använder gentemot de nyanlända eleverna” (Ibid., 100). Till 

exempel nämner Bunar Judith Szente, James Hoot och Dorothy Taylor som betonar tre 

aspekter i lärares strategier som särskilt viktiga för de nyanlända elevernas integration i 

skolan. Det första är att eleverna bör få stöd känslomässigt för att kunna bearbeta trau-

matiska händelser. Detta ska enligt Szente et al. innefatta ”aktiviteter där starka känslor 

kan komma till uttryck för att senare diskuteras och reflekteras över” (Ibid., 104). Den 

andra aspekten betonar att elevernas lärande främjas av ett nära och tydligt organiserat 

samarbete mellan lärare, modersmålslärare och tolkar. Szente et al. menar att det är vik-

tigt att dessa personer är ”aktivt involverade i klassrummet” (Ibid.). Sist menar förfat-

tarna att andra aktörer som elevmentorer är viktiga samt att de nyanlända eleverna får 

ingå i grupper med svenskspråkiga (här engelskspråkiga) elever (Ibid).  

 

Vidare presenterar Bunar en australiensisk undersökning från 2006 av Jill Brown, Jenny 

Miller och Jane Mitchell. Studien inkluderar bland annat intervjuer med nyanlända ele-

ver. Elevernas konkreta råd om vad som kunde bli bättre var: ” fler lärare, mer hjälp 

med engelska i huvudämnena …, stöd från andra elever som delar deras kulturella 

bakgrund (mentorskap) och mer tid till att lära sig språket före inslussningen i den ordi-

narie klassen” (Ibid., 107). Bunar nämner även att liknande resultat av vad de nyanlända 

eleverna anser har visat sig även i andra studier på området.  

 

I slutet av forskningsöversikten presenterar Bunar några viktiga slutsatser utifrån den 

forskning som presenterats. Bland annat nämner han vikten av ett välorganiserat samar-

bete mellan aktörer i skolans värld och det omgivande samhället i stort. Bunar menar att 

”integrationen av nyanlända elever aldrig får betraktas som en isolerad företeelse som 

pågår på någon skola och endast berör de nyanlända själva, deras föräldrar och lärare” 

(Ibid., 111). Bunar menar att undervisning av nyanlända elever kräver ett öppet och 

brett förhållningssätt och att samarbeten mellan aktörer på olika nivåer i samhället gyn-

nar arbetet.  

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de för studien i fråga relevanta delarna av utvalda teorier. 

Tillsammans formar begreppen som presenteras nedan ett slags teoretiska glasögon för 
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tolkning av resultatet. Huvudteori för studien är Jonas Aspelin och Sven Perssons 

(2011) synsätt på relationell pedagogik, som kompletteras med teorier kring begreppen 

kommunikation och flerspråkighet. Teorierna utgår från ett socialteoretiskt perspektiv på 

undervisning. Perspektivet präglas således av att undervisning är socialt till sin natur 

och byggs upp av sociala aktiviteter. Det socialteoretiska perspektivet utgår även ifrån 

att undervisning som social process är intersubjektiv och interaktiv. Att undervisning 

kan ses som intersubjektiv, att ”något sker mellan minst två subjekt i ett socialt sam-

manhang” (Lindström och Pennlert 2012, 16). Viktiga aspekter av undervisningens in-

tersubjektiva avsikt är kommunikation och dialog, genom vilka personer deltar och fi-

gurerar i undervisning. Att undervisningen är interaktiv till sin natur innebär att olika 

aktiviteter sker mellan människor eller saker. I undervisning sker således ett socialt väx-

elspel mellan lärare, elev, olika typer av innehåll, material och läroplan (Ibid.).  

 

1.5.1 Relationell pedagogik 

Jonas Aspelin och Sven Persson presenterar ett teoretiskt synsätt som de kallar för relat-

ionell pedagogik. Synsättet fokuserar mellanmänskliga, personliga relationer i under-

visning och utbildning. Dock bygger synsättet inte på att skolan endast bör arbeta för 

personliga möten mellan människor  begreppet relationer är mer komplext än så. I och 

med detta har författarna arbetat fram ett tvådimensionellt relationsbegrepp som be-

nämns: sam-varo och sam-verkan (Aspelin och Persson 2011, 13 ff.). Begreppen förkla-

ras vidare nedan. 

 

För att förstå kommande presentation av begrepp blir det först relevant att presentera de 

grundläggande tankar som karaktäriserar Aspelin och Perssons synsätt på relationell 

pedagogik. För det första menar Aspelin och Persson att människor blir till i relation till 

andra människor eller saker, såsom texter, idéer eller fenomen. Detta sker i relationella 

processer som karaktäriseras av föränderlighet och dynamik. Författarna menar att relat-

ioner är dynamiska och i sig själva verksamma. Människor kan relatera till varandra 

som subjekt eller objekt och vi blir till, förverkligas, i mötet med ett subjekt (Ibid., 18).  

 

När det gäller utbildning, betonar Aspelin och Persson de mellanmänskliga relationerna 

som basala. Enligt synsättet är med utbildning att främja människors utveckling till re-

lationella varelser. Skolans uppdrag ses som en sammanslagning av elevers kunskapsut-

veckling och ”levd demokrati, i och genom personliga möten” (Ibid., 19). Relationen 
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mellan lärare och elev – den pedagogiska relationen – ses enligt synsättet som särskilt 

viktig för elevers utveckling. Den pedagogiska relationen kan aldrig vara helt jämställd 

och kräver stabilitet och vitalitet. Genom att eleven får förtroende för läraren blir eleven 

motiverad till att ta ansvar för sitt lärande och för sin sociala personliga utveckling 

(Ibid., 20).  

 

Vidare ses kunskap inte som ting utan som relationer. Kunskap ingår i ett relationsflöde 

och blir meningsfull först då eleven får en relation till den (Ibid., 20). Läraren ska där-

med sträva efter att eleven som person integreras med olika typer av innehåll, kunskap, i 

en relationell handlingsprocess. Läraren arbetar således med att skapa möjligheter för 

eleven att förstå världen i relation till sig själv (Ibid.). Enligt synsättet, har läraren både 

en ”institutionellt reglerad roll men är i alla sammanhang samtidigt en konkret person” 

(Ibid.). Läraren lär även eleven både indirekt och direkt. Indirekt genom vara en person 

som förmedlar av kunskaper och iscensätter lärmiljöer och direkt genom att relatera till 

eleven, samt genom sin personliga hållning (Ibid.). Enligt synsättet involverar läraren 

elever i interaktion/sam-verkan (förklaras vidare nedan).  Läraren förverkligar ”kom-

munikativa sammanhang som är fruktbara för elevers interaktion med kunskapsstoff” 

(Ibid.). Förverkligandet i fråga sker först i genuin dialog, som handlar om öppenhjärt-

liga samtal där två personer (och/eller ting, texter, fenomen med flera) inte endast fun-

gerar som separata individer utan är beredda att ”svara an på och ansvara för den andres 

handlingar” (Ibid.). Dialog är ”den relationella pedagogikens signum” då det är i den 

relationen mellan lärare och elev blir till och har utvecklingspotential (Ibid.).  

 

1.5.1.1 Kritik mot den instrumentella synen på undervisning och utbildning 

Aspelin och Persson menar att dagens skola präglas av två huvudströmningar: den kun-

skapseffektiva skolan och den socialt orienterade skolan. De menar, att den kunskapsef-

fektiva skolan, som är den dominerande diskursen i den svenska skolan, i allt för stor 

grad syftar till ett individcentrerat marknadstänkande där elever blir delar av en mark-

nad som ska generera mätbara kunskaper (Ibid., 37). Problemet för bland annat läraren 

blir att hon “blir representant för ett institutionaliserat tänkande och därmed också ut-

bytbar” (Ibid., 32). Problemet med den socialt orienterade skolan å andra sidan, menar 

författarna, är att ett socialt utvidgat uppdrag kan leda till problematisk intimisering 

(Ibid., 39). Dock menar Aspelin och Persson att det finns vissa positiva aspekter med 

den socialt orienterade skolan som är viktiga för deras syn på relationell pedagogik. Till 
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exempel lägger den socialt orienterade skolan vikt vid arbete för likvärdighet, demokrati 

och sociala värderingar, som alla är viktiga delar i Aspelin och Perssons synsätt (Ibid., 

39). Även den kunskapseffektiva skolan, menar författarna inbegriper värdefulla tanke-

gångar, och de ifrågasätter inte att läraren har ett kunskapsutvecklande uppdrag i förhål-

lande till eleven (Ibid., 13). Sammantaget menar författarna dock att både den kun-

skapseffektiva skolan och den socialt orienterade skolan på olika sätt inbegriper ett allt-

för instrumentellt synsätt på undervisning, där undervisning präglas av kunskapsmäss-

iga eller sociala medel för att forma elevernas lärande mot ett mål (Ibid., 131). Som 

motpol till det instrumentella placerar författarna sitt synsätt, som grundar sig på att 

eleven, samtidigt som hon går framåt och utvecklas i sitt lärande, även måste få vara 

någon här och nu, på ett rent existentiellt plan (Ibid.). Eleven ska inte bara bli någon, 

hon måste även få vara den hon är just nu. För att kunna vara någon är mellanmänskliga 

relationer en grundläggande förutsättning, då författarna menar att det är i dessa vi för-

verkligas som personer, subjekt (Ibid., 19).  

 

1.5.1.2 Utbildningens brännpunkt 

Aspelin och Persson menar att utvecklingspotentialen i undervisning existerar mellan 

människor. Meningsfullhet växer fram i mötet med andra och världen. Häri befinner sig 

utbildningens brännpunkt och fokus (Ibid., 80). Författarna menar således att utbild-

ningens fokus inte är eller borde vara belägen inom eller utanför enskilda individer. De 

betonar vikten av det meningsfulla som sker mellan personer som formas och omformas 

i olika relationsprocesser (Ibid., 51). Detta antagande grundar sig bland annat på att för-

fattarna menar att det inte finns någon mänsklig aktivitet som inbegriper helt individu-

ella skeenden. All mänsklig aktivitet sker i relationer (Ibid., 89).  

 

1.5.1.3 Sam-varo och sam-verkan – det tudelade relationsbegreppet 

Som tidigare nämnt är en viktig tankegång i författarnas synsätt den distinktion de gjort 

gällande relationsbegreppet, som förklarar och förtydligar begreppet relation i förhål-

lande till undervisning. Bindestrecken i begreppen använder författarna för att särskilja 

orden från dess vardagliga betydelser och prefixet sam- används för att markera att det 

handlar om ”mänskliga förehavanden och mellanhavanden” (Ibid., 89). Begreppen för-

klaras vidare nedan. 

 

Med sam-varo menar Aspelin och Persson:  
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ett ontologiskt, genuint och personligt möte mellan två personer. De är båda 

omedelbart närvarande inför varandra. Mötet är ett självändamål, dess mening 

är inneboende i själva relationen (Ibid., 13).  

 

Sam-verkan, å andra sidan, definieras som en “social process där individer i större eller 

mindre utsträckning samordnar sina handlingar” (Ibid.). Till exempel sam-verkar lärare 

och elever i en relationell process som styrs av styrdokument och överenskommelser, 

för att nå kunskapsmässiga mål. Sam-varo, handlar mer om oförutsägbara möten och i 

större utsträckning om varande än görande (Ibid., 90).  

 

Aspelin och Persson menar att sam-varodimensionen ofta underskattas och underpriori-

teras i undervisning och utbildning och fokuserar därmed detta begrepp i skapandet av 

sitt synsätt. Författarna menar att sam-verkan ofta präglar undervisning, även om bägge 

dimensioner inryms i alla pedagogiska praktiker (Ibid., 151). Författarna menar att de 

viktigaste frågorna att ställa sig i arbetet med undervisning är “hur kan sam-verkan i 

utbildningen kultiveras så att det får sam-varo att gro?” (Ibid., 130). Författarna menar 

således att en genuin (god) utbildning präglas av en balans och växelverkan mellan sam-

verkan och sam-varo (Ibid., 92). Att sammanföra de båda skulle innebära att personer, 

samtidigt som de ingår i en social kontext och arbetar för ett mål (lärande), även blir till 

i relation till varandra samt blir del av och relaterar  kunskap/innehåll till sig själv och 

andra. Aktiviteten blir meningsfull. Sam-verkan kan främja sam-varo och “möjliggöra 

att människor blir omedelbart närvarande inför varandra” (Ibid., 91). Om sam-verkandet 

hårdras mot att fungera endast utifrån “formella och instrumentella regleringar”, bidrar 

det dock till att “sökandet efter gemensam förståelse blir ett arbetande mot abstrakta 

målsättningar” (Ibid.). Det blir således meningslöst, och författarna menar således att 

sam-verkan i renodlad form rent av motverkar sam-varo.  

 

För att främja sam-varo mot en fond av sam-verkan är dialogen mellan människor vik-

tig. Författarna menar att dialog i sig är unik och omöjligt går att reproducera. Dialog 

handlar således om omedelbara, oförutsägbara möten. Dialog fungerar därmed som ett 

slags avbrott i rationell interaktion (sam-verkan), och innebär en central möjlighet för 

att kunna skapa sam-varo (Ibid., 109).  
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1.5.1.4 Balans eller alienation 

Det som händer när undervisning betonas av sam-verkan är att den blir instrumentell 

och starkt individualistisk. Detta leder i sin tur till att lärare och elever kan komma att 

uppleva sig alienerade (Ibid., 135). Alienation handlar enligt Aspelin och Persson om 

avsaknad av sam-varo. Det handlar om att “erfara sig själv och andra som ting”, vilket 

uppstår då personer känner sig allt för styrda av omständigheterna som omger dem 

(Ibid., 141). Författarna skriver om att alienation handlar om att en distans mellan mig 

själv och “de människor, texter, materiella objekt etcetera har blivit för stor, allt blir 

bara delar av min erfarenhet” (Ibid., 146). Undervisningen blir således inte meningsfull 

då de mellanmänskliga relationerna inte längre är mänskliga. Läraren, eller eleven, kan 

inte möta omständigheterna som den hon är, utan agerar endast som en del av ett ma-

skineri. En växelverkan mellan sam-varo och sam-verkan och aktivt motverkande av 

renodlad sam-verkan, är således en viktig del av författarnas syn på relationell pedago-

gik och på undervisning i stort. 

 

1.5.2 Kommunikation i klassrummet 

Mikael Jensen skriver i Kommunikation i klassrummet (2012) att “Lärande kan ske på 

många sätt och det kan mycket väl ske utan kommunikation och även när kommunikat-

ionen är bristfällig” (12). För att eleverna ska lära sig, krävs enligt Jensen därmed inte 

att kommunikationen är optimal eller att de parter som ingår i en kommunikativ situat-

ion helt och fullt förstår varandra.  

 

Vad som avses med kommunikation är, enligt Jensen, inte någon enkel överföring av 

enskilda budskap från en person till en annan. Jensen betonar istället att de som ingår i 

en kommunikativ situation som exempelvis undervisning, är medkommunikatörer. Även 

om någon är tyst och lyssnar, är denna eller dessa personer, medkommunikatörer till-

sammans med den som talar. Alla medkommunikatörer tolkar meddelanden på olika 

sätt (Jensen 2012, 13).  

 

Kommunikation sker alltid i en kontext och i en miljö, vilket påverkar hur kommunikat-

ionen tar sig uttryck. Jensen nämner några faktorer som påverkar hur kommunikation 

tar sig uttryck i grupper i skolkontext. Gruppens storlek och sammansättning påverkar 

kommunikationen då ju större grupp, desto större kommunikationssvårigheter. Gällande 

gruppsammansättning underlättas kommunikationen av liknande uppfattningar och 
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kompetens samtidigt som olika uppfattningar och kompetens ”berikar samarbetet och 

kan ge bättre förutsättningar att nå ett mål” (Ibid., 114). Tid, är en annan faktor. Om en 

grupp deltagit tillsammans under en kortare tid är det svårare att kommunicera.  

 

Även deltagarnas inställning och beroende påverkar kommunikationen. Deltagarna har 

bättre förutsättningar att nå ett mål om de ser gruppen som en möjlighet till samarbete, 

eftersom de då kommunicerar mer öppet tillsammans med varandra än om de endast ser 

den individuella insatsen som viktig. Då ses kommunikationen endast som ett medel för 

den egna vinningens skull. Beroende handlar å andra sidan om att kommunikationen 

stärks av att deltagarna ser sig själva som beroende av varandra som enskilda personer. 

Kommunikationen blir då mer inkluderande än om gruppen saknar det Jensen benämner 

som ”inomgruppsligt beroende”. Om det inte finns ett inomgruppsligt beroende värde-

sätts inte alla deltagares delaktighet på samma sätt för att kommunikationen ska fungera 

(Ibid.). De nämnda faktorerna är centrala i klasser och grupper i undervisning, och att 

skapa strategier i bildundervisning av nyanlända elever kräver, liksom i all undervis-

ning, ett beaktande av dessa faktorer.  

 

1.5.2.1 Multimodal kommunikation 

Personer kommunicerar med långt fler medel än det talade ordet. Begreppet multimodal 

kommunikation handlar kortfattat om att kommunikation kan ske på flera sätt samtidigt. 

Genom att använda olika modes eller uttryck produceras och mottas ett meddelande. Att 

kommunicera multimodalt innebär således att använda “flera uttryck samtidigt” (Ibid., 

138). Genom våra sinnen tar vi emot och bearbetar meddelanden, vilket har att göra 

med “den perceptuella delen av kommunikation” (Ibid.). Då flera sinnen tar emot och 

bearbetar ett meddelande samtidigt blir mottagandet multimodalt. Samtidigt producerar 

någon ett meddelande. Dock menar Jensen att det råder en allmän förvirring kring pro-

duktionssidan gällande multimodal kommunikation. Jensen menar att det är viktigare att 

tydliggöra att multimodal kommunikation handlar om att göra något med budskapet, 

vare sig det produceras eller mottas. Enligt Jensen blir ett multimodalt kommunicerat 

budskap tydligare då det förstärks av sin mångfald, vilket kan underlätta förståelsen vad 

budskapet (Ibid., 139). Budskapet blir även med komplext, dynamiskt och innehållsligt 

sett rikare. Samtidigt riskerar budskapet även att bli mer otydligt eller motsägelsefullt, 

vilket enligt Jensen kan försvåra förståelsen (Ibid.).  
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1.5.3 Flerspråkiga möten i en mångfaldens skola 

I Möten i mångfaldens skola (2010) presenterar Pirjo Lahdenperä två olika synsätt i 

förhållande till flerspråkighet i undervisning: det monokulturella/monolingvistiska och 

det interkulturella/multilingvistiska synsättet.  

 

Det monokulturella synsättet handlar om att landets språk är norm  i Sverige bör en 

använda svenska. Utifrån ett monokulturellt perspektiv utgår undervisning således uti-

från att det viktigaste för elever med ett annat modersmål är att lära sig svenska. Det 

monokulturella synsättet innefattar både positiva och negativa aspekter. Å enda sidan 

skriver Lahdenperä att “utan färdigheter i det svenska språket och i den svenska kul-

turen har dessa ungdomar ingen chans i det svenska samhället” (Lahdenperä och Lo-

rentz 2010, 22). Å andra sidan kan ett utpräglat monokulturellt synsätt bidra till en un-

derprioritering av modersmålsundervisningen, vilket är direkt negativt för eleven. Detta 

kan till och med “utgöra ett hinder för tillägnandet av svenska och ytterligare språk och 

förvärvandet av flerspråkighet” (Ibid.). Det monokulturella synsättet kan därav bli dis-

kriminerande för eleven då de flerspråkiga barnens modersmålskunskaper och kultur-

kunskaper inte beaktas eller får rum att utvecklas (Ibid.).  

 

Det interkulturella synsättet präglas av synen att kunskaper i många olika språk är beri-

kande både för individen och för samhället i stort. Lahdenperä skriver att 

“flerspråkighet utökar individens möjligheter att söka utbildning och arbete i olika 

länder och är därmed en resurs i en globaliserad värld” (Ibid., 23). Flerspråkighet ses, 

enligt det interkulturella synsättet således inte som ett hinder utan som en central och 

viktig resurs. Vidare menar Lahdenperä även att språket har stor betydelse för utveck-

landet av identitet och att “språket, som modersmål, är en viktig identitetsmarkör och 

har som sådant ett egenvärde” (Ibid.). Det interkulturella perspektivet betonar således 

inte endast vikten av att eleverna lär sig svenska, utan att också ta vara på och utveckla 

det språk eleven har med sig.  

 

1.5.3.1 Alla lärare är språklärare  

Lahdenperä skriver att flerspråkiga elever främjas av ett utvecklat samarbete mellan 

lärarna. Hon menar att undervisning av flerspråkiga barn är ett “gemensamt lärarlagsar-

bete och hänger ihop med hur undervisningen av flerspråkiga barn är organiserad av 

kommunen” (Ibid., 20). Arbetet inbegriper därmed flera nivåer, från den enskilda lära-
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ren till kommunal politisk nivå. Undervisningen fungerar, enligt Lahdenperä, således 

bäst om den sker i organiserade samarbeten och med välfördelade resurser (Ibid., 21).  

 

Alla lärare i skolan har ett språkligt ansvar när det gäller nyanlända elever. Lahdenperä 

betonar vikten av en kollektiva arbetsprocess för att eleverna ska nå kunskapsmålen. 

Modersmålsläraren är en viktig del i processen viktig, på grund av sina “interkulturella 

kultur- och språkkompetenser” (Ibid., 23). Lahdenperä menar även att fortbildning gäl-

lande flerspråkighet och språkutveckling borde finnas för alla lärare. Hon skriver att:  

 
i en mångkulturell och mångetnisk skola bör alla lärare se sig själva som 

språklärare och språkutvecklare för att kunna arbeta med elevers kunskaps-

utveckling i olika ämnen. Därför bör hela skolan delta i en interkulturell 

kompetensutveckling och planera skolans arbete utifrån de elevgrupper och 

språk som finns representerade i skolan (Ibid., 24).  

 

Sammanfattat kräver undervisning i mångkulturella klassrum med flerspråkiga elever 

ett välutvecklat samarbete och ett gemensamt interkulturellt förhållningssätt. 

 

1.6 Metod 

Nedan presenteras metod för insamlingen av materialet, specifik analysmetod samt 

etiska principer och källkritik.  

 

1.6.1 Tillvägagångssätt  

Studien i fråga är en kvalitativ undersökning av tre bildlärares uppfattningar om deras 

bildundervisning av nyanlända elever som ännu inte helt och fullt behärskar svenska 

språket. Syftet med studien är således inte att utvinna en omfattande mängd data, utan 

att på ett djupare plan undersöka bildlärarnas uppfattningar om sin undervisning (Kvale 

och Brinkmann 2014, 47).     

 

1.6.1.1 Urval och kontakt 

Utgångspunkten för urvalet av informanter till studien var en “tråd” i en offentlig grupp 

för och av bildlärare på ett internetbaserat socialt nätverk. Ordet “tråd” innefattade här 

ett ursprungsinlägg och ett antal tillhörande kommentarsinlägg. I ursprungsinlägget ville 

en bildlärare ha råd kring arbetet med bildundervisning av nyanlända elever som ännu 

inte talade svenska. Ett flertal bildlärare kommenterade och beskrev olika moment de 
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arbetade med i undervisningen och hur de gick tillväga för att överbrygga språkbarriä-

ren. För att undersöka detta vidare kontaktade jag de tio lärare som gjort skriftliga in-

lägg i tråden, angående att delta i en intervju. Fyra lärare svarade att de var intresserade. 

Dock visade det sig att tre av lärarna undervisade nyanlända elever i grundskolans se-

nare åldrar, vilket avgränsade urvalet till just dem. En av de tre bildlärarna skrev att hen 

inte hade möjlighet att delta i en muntlig intervju på grund tidsbrist, men ville gärna 

ställa upp på en skriftlig intervju. Således blev tre bildlärare intervjuade, två muntligen 

och en skriftligen.     

 

1.6.1.2 Insamling  

Intervjuerna var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer innebär en flexibel 

intervjumetod där intervjun utgår från en sammanställd intervjuguide (se bilaga A), som 

består av diverse teman (Bryman 2008, 415). Under temana kan frågor konstrueras och 

nya frågor kan ställas efterhand som intervjun fortlöper. Intervjuaren och intervjuperso-

nen kan även välja att diskutera frågor eller teman i en annan ordning än de är strukture-

rade i intervjuguiden (Ibid.). 

 

Två av intervjuerna skedde muntligen över Skype,
1
 på grund av geografiskt avstånd. 

Den tredje intervjun var skriftlig och utgick från samma intervjuguide som de muntliga, 

dock med vissa tillägg som gavs inledningsvis vid de muntliga intervjutillfällena. Målet 

med samtliga intervjuer var att fånga in så mycket som möjligt av lärarnas uppfattningar 

i förhållande till studiens problemområde och syfte. Fokus under intervjuerna låg såle-

des på intervjupersonernas berättelser. Maxtid för de muntliga intervjuerna var 60 minu-

ter och den skriftliga hade en tidsram på ungefär fem dagar. Intervjupersonerna i de 

muntliga intervjuerna fick tillgång till intervjuguiden cirka två dagar före intervjutill-

fället, medan intervjupersonen i den skriftliga intervjun svarade i intervjuguiden som 

dokument under en femdagarsperiod. Samtliga teman skulle beröras och fungerade som 

en fastare struktur än underfrågorna, vilka främst fungerade som stöd för samtalen. Un-

derfrågorna i den skriftliga intervjun blev av mer fast karaktär, då jag som intervjuper-

son inte fanns där och kunde säkerställa intervjupersonens förståelse av temana.  

 

I en semistrukturerad kvalitativ intervju är “det önskvärt att låta intervjun röra sig i lite 

olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara re-

                                                 
1
 Skype är en ”programvara för mjuktelefoni som möjliggör kostnadsfria röst- och videosamtal till andra 
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levant eller viktigt” (Ibid., 413). Samtliga intervjupersoner blev därmed informerade, 

både i intervjuguiden som dokument och vid (de muntliga) intervjutillfällena, om att 

intervjun fick lov att röra sig i olika riktningar, beroende på vad informanterna tyckte 

var intressant och viktigt. Intervjupersonerna blev även informerade om att jag som in-

tervjuare, under intervjun eller efter, kunde ställa följdfrågor eller be dem utveckla sina 

svar. Detta blev särskilt aktuellt i förhållande till den skriftliga intervjun då tolkande, 

uppföljnings- och sonderingsfrågor inte kunde göras under tiden som intervjun pågick 

(Ibid., 423). För att intervjuerna skulle ha möjlighet att röra sig i olika riktningar med 

utgångspunkt i intervjupersonernas berättelser präglades intervjuguiden av ett enkelt 

språk. Även jag som intervjuare strävade i de muntliga intervjuerna efter att använda ett 

enkelt språk och efter att förhålla mig objektivt gentemot intervjupersonernas uttalanden 

(Ibid., 419). 

 

1.6.1.3 Material 

Det insamlade materialet består av tre bildlärares svar från tre semistrukturerade kvalita-

tiva intervjuer, två muntliga och en skriftlig. De muntliga intervjuerna blev inspelade 

och transkriberade. Den skriftliga intervjun behövde inte transkriberas. Bildlärarna be-

nämns i studien som A, B och C och presenteras ytterligare i resultat- och analysdelen. 

 

1.6.2 Etiska överväganden 

Studien är genomförd med beaktande av Vetenskapsrådets (2002) etiska principer gäl-

lande forskning inom humanistisk och samhällsvetenskap. Principerna fungerar som 

riktlinjer och är till för att “vägleda den enskilde forskaren vid planeringen av projekt” 

(6).  

 

Individskyddskravet handlar om att individer, eller informanter som ingår i forsknings-

projekt, inte får “utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” 

(Vetenskapsrådet 2002, 5). Individskyddskravet ska fungera som central  utgångspunkt 

när det gäller forskningsetik och innefattar “fyra allmänna huvudkrav på forskningen”: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid., 

6). Dessa presenteras nedan i förhållande till studien i fråga. 
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1.6.2.1 Informationskravet 

Informationskravet handlar om att informera deltagarna i undersökningen om vad deras 

medverkan i studien går ut på och hur materialet från intervjuerna kommer att användas 

i uppsatsen. Intervjupersonerna bör även få information om att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta intervjun (Ibid., 7). Vid den första kontakten med de bild-

lärare som skrivit i tråden beskrevs syftet med studien. Lärarna blev även informerade 

om sin konfidentialitet i förhållande till studien och att de skulle få läsa intervjufrågorna 

före intervjun och även därefter ha möjlighet att avböja. Vid själva intervjutillfällena, 

muntliga som skriftliga, blev intervjupersonerna i fråga åter informerade om studiens 

syfte och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Intervjupersonerna fick även 

information om sin frivillighet i att avstå från att svara på en viss fråga samt att jag som 

intervjuare kunde be intervjupersonerna att utveckla sina svar. Informationen till lärarna 

inbegrep vidare att intervjun skulle spelas in och transkriberas, för att kunna användas i 

citatform i texten. De tillfrågade bildlärarna blev vid första kontakten även informerade 

om att den färdiga uppsatsen skulle granskas av kursdeltagare och handledare, för att 

slutligen publiceras på den offentliga uppsatsportalen DiVA.  

 

1.6.2.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att den som leder en studie, på något vis, ska inhämta  sam-

tycke från intervjupersonerna (Ibid., 9). Vid första kontakten blev lärarna informerade 

om att de, efter genomläsning av intervjuguiderna, kunde välja att avstå från att delta i 

intervjun. Det slutliga samtycket inhämtades således, gällande de muntliga intervjuerna, 

vid själva intervjutillfället. Samtycke från intervjupersonen i den skriftliga intervjun 

konfirmerades skriftligen efter genomläsning av intervjuguiden.  

 

1.6.2.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna och de individer deltagarna berättar 

om i en intervju inte ska gå att identifiera (Ibid., 12). Deltagarna i studien i fråga infor-

merades vid första den kontakten och vid själva intervjutillfällena om att uppgifter om 

deras identitet, arbetsplats, hemort eller deras elevers identiteter inte skulle gå att identi-

fiera i uppsatsen. I uppsatsen benämns intervjupersonerna som A, B och C och alla 

uppgifter som kan avslöja personernas identiteter är dolda.  
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1.6.2.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om intervjupersonerna endast får an-

vändas till den vetenskapliga studien i fråga (Ibid., 14). I studien fick de lärare som kon-

taktades, redan vid första tillfället, veta att materialet från intervjun endast skulle 

komma att användas i uppsatsen. Detta upprepades även inledningsvis vid samtliga in-

tervjutillfällen.  

 

1.6.3 Analysmetod och analysmodell 

Den valda analysmetoden är kvalitativ innehållsanalys. Metoden innebär “ett sökande 

efter bakomliggande teman i det material som analyseras” (Bryman 2008, 505). Det 

handlar således om att försöka hitta underliggande mening i det innehåll som intervju-

personerna beskriver. En första tematisering skedde redan vid formandet av teman och 

kategorier till intervjuguiden. Dock kan temana i en kvalitativ innehållsanalys revideras 

allt eftersom insamlingen och genomläsningen av materialet pågår (Ibid.).  

 

Då frågeställningarna för studien är av öppen karaktär, passar en processinriktad och 

följsam analysmetod. Temana som användes till en början kunde därmed komma att 

förändras allt eftersom studien och analysen pågick. Kortfattat inbegriper studiens ana-

lysmetod följande steg:  

 
 konstruktion av tematisk intervjuguide utifrån syfte och frågeställningar (samt genom-

förande av muntliga och skriftliga intervjuer),  

 transkribering av (muntliga) intervjuer,  

 en första okritisk genomläsning och övergripande kategorisering av teman och nyck-

elord,  

 (eventuella) kortfattade skriftliga följdfrågor till intervjupersonerna,  

 en andra genomläsning och tematisering genom sökande efter återkommande teman, 

subteman och nyckelord i materialet samt sökande efter skillnader och gemensamheter i 

A, B och C:s uppfattningar. (Detta steg presenteras i det sammanslagna resultat och 

analysavsnittet).  

 

Vidare präglas tolkningsdelen av hermeneutisk tolkningstradition, i vilken en ska beakta 

materialet i förhållande till den intervjuades kontext (Ibid., 507). I det här fallet figure-

rade bildlärarna i olika skolor och hade olika förutsättningar för undervisningen. Med 

andra ord tolkas således deras uppfattningar inte som lösryckta ur sitt sammanhang. I 
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tolkningen diskuteras teman och subteman som utkristalliserats i analysen, i ljuset av de 

för studien valda teoretiska utgångspunkterna.  

 

1.6.4 Källor och källkritik  

Det finns både vinster och förluster med att välja skriftliga intervjuer som metod för 

insamlingen. Det positiva med skriftliga intervjuer är att de inte behöver transkriberas 

och att geografisk belägenhet inte behöver beaktas. Risken är dock att den personliga 

kontakten uteblir. Det kan även vara svårare för intervjuaren att få en enhetlig bild av 

hur intervjupersonen säger någonting, vilket ökar risken för missuppfattningar (Ibid., 

586).  

 

Den skriftliga intervjun var en kommunikationsbaserad asynkronkron intervju. Det in-

nebar att informanten inte svarade på frågorna i realtid, utan i ett dokument under en 

femdagarsperiod. Att intervjun var kommunikationsbaserad betyder att den skickades 

via mail mellan intervjuare och intervjuperson (Ibid., 586). Det negativa med skriftliga 

intervjuer som är tidsbegränsade är eventuella svårigheter för intervjuaren att åter-

komma med följdfrågor och att be informanten utveckla sina svar. Bryman menar att det 

är bättre att skicka en fråga i taget, istället för ett helt dokument, då detta kan medföra 

att informanten mer noggrant betänker frågorna och svarar mer utförligt (Ibid., 597). 

Dock fick informanten i den här studien alla frågor på en och samma gång, eftersom att 

hen redan från början uttryckt att hen hade ont om tid.  

 

1.7 Disposition 

Nedan följer kapitel 2 som är ett sammanslaget resultat- och analyskapitel, kapitel 3 

som är tolkning av resultat och analyskapitlet med en kort sammanfattning. Sist, i kapi-

tel 5 diskuteras föregående nämnda delar i en slutlig diskussion. I resultat och analys-

kapitlet ges först en kort introduktion till vardera intervjuperson. Introduktionerna inne-

håller kortfattade beskrivningar av lärarnas aktuella arbete med nyanlända elever samt 

kortfattat om elevernas språkkunskaper i svenska och förkunskaper i bild. Därefter pre-

senteras svaren på frågeställningarna men hjälp av olika teman. Under temana analyse-

ras även gemensamheter och skillnader gällande lärarnas uppfattningar om strategier, 

möjligheter och problem i bildundervisningen i fråga. Sist i kapitel 2 presenteras brister 

och omständigheter kring den valda metoden och hur detta eventuellt har påverkat resul-

tatet. I kapitel 3 appliceras först tidigare presenterade begrepp ur Aspelin och Perssons 
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synsätt, som följs av interkulturalitetsbegreppet och kommunikationsbegreppet. Kapitel 

5 består av en diskussion av resultat och analys samt en diskussion kring vidare forsk-

ning på området.  

 

2 Resultat och analys 

2.1 Introduktion bildlärare A – Muntlig intervju 

Lärare A hade arbetat tretton år som bildlärare, och var numera även förstelärare. A 

arbetade på en kommunal grundskola i årskurserna fyra till nio, med cirka 370 elever. 

Gällande de nyanlända eleverna, undervisade A dem integrerade i ordinarie klasser och 

majoriteten tillhörde årskurs åtta och nio. De nyanlända eleverna var integrerade i olika 

klasser under bild- och idrottsundervisningen, och hade övrig tid undervisning med 

SVA-lärare och tolkar.
2
 De nyanlända elever A undervisade i bild hade A försökt pla-

cera i samma klasser eftersom det blev lättare för SVA-läraren och eleverna rent sche-

matekniskt. Bildlektionerna var 45 minuter långa och hölls en gång i veckan.  

 

De nyanlända elevernas språkfärdigheter i svenska var varierande. En del kunde eng-

elska och hade börjat lära sig svenska, någon var analfabet och några talade endast sitt 

modersmål. Förkunskaperna i bildämnet beskrev A som knappa, då många av eleverna 

inte hade gått i skolan tidigare. Om de gjort det hade de sällan haft just bildundervis-

ning, enligt A. Dock beskrev A att vissa hade mycket kunskaper med sig ändå, vilket 

visade sig efterhand när eleverna fick testa på olika material och moment. 

 

2.2 Introduktion bildlärare B – Skriftlig intervju 

Lärare B arbetade på estetiska programmet på  ett kommunalt gymnasium och undervi-

sade i bild och form. B hade arbetat som lärare i åtta år. På skolan gick ungefär 340 ele-

ver. Just nu undervisade B två enskilda grupper av nyanlända elever i bild. Eleverna 

gick en form av IM-program
3
, där de läste in kurser från högstadiet. B undervisade ele-

verna en gång i veckan, i en timme och tjugo minuter. I den ena gruppen gick sju elever 

                                                 
2
 ”SVA-läraren” är en förkortning av svenska som andraspråksläraren. 

3
 IM-program finns i olika former och är en slags introduktionsprogram där eleven utifrån individuell 

studieplan kan läsa upp behörighet för exempelvis gymnasiet. Språkintroduktion är en form av IM-

program där nyanlända elever kan läsa svenska och andra ämnen för att få behörighet för fortsatt utbild-

ning (Skolverket 2015). 
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och i den andra femton, men B beskrev att eleverna ”blir fler hela tiden” och att ”i 

slutet av läsåret räknar jag med runt tjugo stycken i varje grupp”.  

 

Språkfärdigheterna i svenska beskrev B som varierande. Några pratade lite svenska, 

medan andra kunde endast kunde enstaka ord på engelska, medan några endast talade 

sitt modersmål. B beskrev att eleverna hade få kunskaper med sig i bildämnet. B beto-

nade att de nyanlända eleverna som hen undervisade det här året hade ”betydligt större 

utmaningar framför sig än vad andra elever haft tidigare år”. B berättade att ”det var helt 

uppenbart att de aldrig tecknat över huvud taget, de hade heller aldrig haft möjligheten 

att tänka ut något själva”. Med det sistnämnda i citatet syftade B på att eleverna inte 

verkade ha fått möjlighet till att utveckla eller arbeta med kreativt tänkande.  

 

2.3 Introduktion bildlärare C – Muntlig intervju 

Lärare C arbetade på ett kommunalt högstadium med cirka 300 elever, i årskurserna sex 

till nio. C undervisade i bild och textilslöjd och hade arbetat som lärare i 37 år. C under-

visade nyanlända elever i bild framförallt i årskurserna åtta och nio, både integrerade i 

ordinarie bildundervisning och i en enskild grupp. Den enskilda gruppen var ny för i år 

och bestod av 16 elever som kommit förra terminen och 16 som kommit nu. Tanken var 

att de nyanlända eleverna skulle vara med i gruppen i början av sin skolintroduktion, för 

att sedan successivt börja delta i den ordinarie bildundervisningen. Dock berättade A 

eleverna som kommit förra terminen inte hade velat sluta när den nya gruppen kom, 

vilket resulterade i att gruppen nu bestod av 32 elever. Ungefär hälften av eleverna var 

därmed även integrerade i ordinarie klasser. Den enskilda bildgruppen skedde en gång i 

veckan à 70 minuter. De elever som C undervisade i den enskilda gruppen, som kommit 

nya för terminen hade varierande språkkunskaper i svenska och engelska, samtidigt som 

eleverna som integrerats i klasser kunde mer. C beskrev att en del elever hade gått i 

skola tidigare och andra inte. Gällande förkunskaperna i bild hade en del elever med sig 

mycket kunskaper och andra nästan inga alls. Några hade litegrann.  

 

Intervjun med C kom att kretsa mycket kring bildundervisningen av de nyanlända ele-

verna i just den enskilda gruppen, då C relaterade till den under stora delar av intervjun. 

C benämnde undervisningen i gruppen som ”måbratimmen”, eftersom den för henne 

syftade till bland annat detta, att få skapa i bild utan att få betyg och bara ”må bra”. An-

ledningen till att måbratimmen fanns var på grund av att C önskat hos rektorn att få ha 
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en sådan timme med de nyanlända eleverna, innan de kom in i bildämnet i de vanliga 

klasserna. C berättade att under tidigare år hade de nyanlända eleverna först gått i förbe-

redelsegrupp för att lära sig språket och sedan slussats ut i olika ämnen, främst praktiska 

och estetiska. C berättade:  

 
Och då kände jag när dom här eleverna kom, du vet dom bara ramlar då in i en 

situation där vi redan har en plan, vad vi jobbar med och… vi kanske höll på 

med, ja, manipulering av konstbilder till reklambilder eller nånting sånt, och jag 

kände det att… herregud här ramlar dom ner från sitt krigshelvete dom har varit 

med om och ramlar in i det här konstiga… Och då kände jag det då, att jag 

skulle vilja ha en måbratimme, med dom, då vi bara fick skapa. … Och då 

jobbar vi, det är som en konstskola. Vi jobbar med keramik och vi jobbar med 

oljemåleri och akvarell och dom tecknar. Rent skapande, är det. Och det är ju… 

underbart (2). 

 

Rektorn ”hakade på” C:s idé. Undervisningen i måbratimmen utgick inte från någon 

kursplan eller betygskriterier.  

 

2.4 Strategier  

Samtliga lärare arbetade med en mängd olika strategier i sin bildundervisning av nyan-

lända elever som inte helt och fullt behärskade svenska språket. Strategierna kom att 

utkristalliseras i övergripande teman nedan. Eftersom de övergripande temana innefat-

tade en rad olika aspekter skapades även tillhörande subteman.  

 

2.4.1 Kommunikativa strategier 

Bildlärarna använde en rad olika strategier för att kommunicera med de nyanlända ele-

verna i sin undervisning. Dessa formades därmed till olika subteman utifrån kommuni-

kationstematiken. Kommunikationsstrategierna inbegrep således olika delar, eller del-

strategier i arbetet med att kommunicera och skapa förståelse i undervisningen, vilka 

presenteras nedan. 

 

2.4.1.1 Bilden 

Gemensamt för A och B var att de betonade användandet av analoga och digitala bilder 

för att förklara. Båda använde instruktioner i form av bilder som steg för steg visade hur 

eleverna kunde gå tillväga med en uppgift. Båda använde även bilder i  undervisningen i 
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övrigt. A använde även ”färdiga alster” för att underlätta förståelsen för en uppgift. A 

och B använde även det digitala översättningsverktyget Google Translate
4
 för att under-

lätta kommunikationen och förståelsen i undervisningen. A beskrev att hen hade ett an-

tal iPads till sitt förfogande i bildundervisningen. A använde även rörlig bild i form av 

filmer som fungerade som instruktioner och inspiration. C nämnde inte att hen arbetade 

med att visa specifika bilder, filmer eller att hen använde Google Translate, utan vände 

sig till tolkarna eller SVA-läraren om det var någonting som behövde förtydligas. Dock 

nämnde C att hen alltid visade bilder i den ordinarie undervisningen, men att detta inte 

endast var sammankopplat med de nyanlända elevernas förståelse.  

 

2.4.1.2 Med armar och ben 

Gemensamt för alla lärare var att de beskrev hur de många gånger fick använda sin 

kropp för att göra sig förstådda. C beskrev att hen fick ta det språk hen hade till sitt för-

fogande och att det således blev ”svenska eller kroppsspråk”. A beskrev hur hen fick ta 

till ”armar och ben” och, i exempelvis ett arbete med film, fick använda sig själv som 

visningsexemplar. B beskrev att hen ofta fick vara ”sitt eget verktyg”, genom att peka 

och rita samtidigt som hen förklarade. 

 

2.4.1.3 Multimodal kommunikation 

Samtliga lärare använde sig av multimodal kommunikation i sin bildundervisning av 

nyanlända elever. Att vara sitt eget verktyg, innefattade för B exempelvis att hen ofta 

fick teckna samtidigt som hen pratade, för att förstärka det hen ville säga. A använde 

digitala instruktioner som kunde bli upplästa samt innehöll ”bildstöd”. C, å sin sida, 

beskrev hur hen visade med hjälp av olika material och samtidigt pratade. Exempelvis 

stod eleverna och C i en ring och formade olika föremål i lera samtidigt som C förkla-

rade. Även A visade med hjälp av lera samtidigt som hen förklarade. Den multimodala 

kommunikationen var således ett tydligt gemensamt tema gällande lärarnas arbeten med 

kommunikativa strategier. 

 

2.4.2 Den flerspråkiga eleven  

Samtliga lärare använde de nyanlända elevernas flerspråkighet som en resurs i förhål-

lande till språkbarriären i bildundervisningen. Detta löpte som en röd tråd genom samt-

liga intervjuer och i det lärarna beskrev återkom följande subteman. 

                                                 
4
 Google Translate är ett översättningsverktyg i Google (Google Translate 2015).  
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2.4.2.1 Översättaren 

Samtliga lärare beskrev att de nyanlända eleverna kom in i undervisningen vid olika 

tidpunkter under terminen. Detta innebar att de hade varierande kunskaper i svenska  

de som varit i Sverige en längre tid, kunde vanligtvis mer. Därmed kunde dessa elever 

översätta vad lärarna sa för en annan elev, om eleverna hade ett gemensamt talat språk. 

Detta var någonting som samtliga lärare beskrev som både en resurs för dem, men även 

som en resurs för eleverna som fick tillfälle att visa att de kunde förstå och prata en del 

svenska. Särskilt A betonade vikten av att uppmuntra de nyanlända eleverna, som hade 

varit med i undervisningen längre, att våga förklara för någon annan.  

 

2.4.2.2 Det starkaste språket 

Att använda de nyanlända elevernas starkaste språk var en strategi som främst A och C 

betonade. C gav eleverna möjlighet att använda och komplettera bilduppgifter som inne-

fattade text genom användandet av elevens modersmål. Ett exempel var då eleverna 

arbetade med kalligrafi och en elev skrev på arabiska. C beskrev även att en nyanländ 

elev i den ordinarie bildundervisningen hade gjort ett skriftligt arbete om konsthistoria 

på somaliska. Eleven hade med hjälp av tolk fått med vad som stod i betygskriterierna 

för uppgiften. C kunde därefter få hjälp att översätta och kunde ge eleven ett betyg. C 

beskrev att:  

 
det gör ju inget att dom skriver på sitt hemlandsspråk, det spelar ju ingen roll, 

det får ju jag bara översätta då… Det står ju ingenstans att det ska stå på 

svenska (skratt)… utan dom får gå den vägen.  

 

C hade således hittat en strategi för att kunna bedöma eleverna på den teoretiska delen 

trots elevens knappa språkkunskaper i svenska. Vidare beskrev A vikten av att alla ele-

ver fick ställa ut någonting de hade gjort vid slutet av ett moment. Till sina verk skulle 

alla elever skriva en bildtext och här kunde de nyanlända eleverna skriva på sitt stark-

aste språk, samtidigt som de även skulle försöka på svenska. Om eleverna arbetade med 

bild och text integrerat uppmuntrade A de nyanlända eleverna att använda och komplet-

tera med sitt starkaste språk. Exempelvis gjorde en nyanländ elev en bild där hen tol-

kade ordet ”andas” och skrev då detta även på sitt starkaste språk. A beskrev att de 

andra eleverna tyckte detta var ”häftigt”, vilket A menade stärkte eleven i fråga.   
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2.4.2.3 Språkläraren  

A och C beskrev att det var viktigt att de nyanlända eleverna lärde sig svenska för att så 

fort som möjligt kunna ingå i ordinarie undervisning, både gällande bild och andra äm-

nen. B arbetade med svenskinlärning på olika sätt, men nämnde inte att ett av målen för 

henom var att eleverna skulle lära sig just svenska språket.  

 

Måbratimmen beskrev C som fokuserad på språkinlärning av svenska sammanslaget 

med bildarbete. Under måbratimmen arbetade C med att tillsammans med eleverna upp-

repa olika ord samtidigt som de arbetade med olika material. C berättade:  

 
vi står och gör det tillsammans och pratar, pratar, pratar, jag pratar hela tiden 

vad vi gör. Och vad allting heter… Och det blir ju lite konstiga ord, det blir ju 

merätter och det blir ju stafflin ….  

 

C beskrev även hur eleverna själva tog initiativet till att upprepa och härma det C sa. A 

använde också en slags härmningsmetod där A först förklarade för eleven på svenska 

och engelska och sedan bad eleven återberätta hur hen skulle göra. A uppmuntrade även 

de nyanlända eleverna som varit längre i undervisningen att förklara för de elever som 

kommit nyligen, vilket A menade var utvecklande och stärkande för eleverna då de fick 

visa att de kunde.  

 

2.4.3 Relationella strategier 

De relationella strategierna som lärarna iscensatte för att skapa möten och meningsfull-

het hade många gemensamma nämnare. De relationella strategierna inbegriper samtliga 

presenterade strategier, men urskiljs under detta tema främst utifrån det lärarna berät-

tade om relationsskapande och att på olika sätt göra saker tillsammans.  

 

2.4.3.1 Att se, lära känna och lyfta 

Samtliga lärare betonade vikten av att skapa bra relationer till elever generellt. Dock 

beskrev både A och C hur de ansträngde sig lite extra i förhållande till de nyanlända 

eleverna. A beskrev att hen endast träffade de nyanlända eleverna 45 minuter i veckan 

och ansåg det därmed viktigt att:  

 
Dom få pauserna jag har, så försöker jag röra mig där uppe. Dom har två klass-

rum här uppe bland klassrummen, att man är där och hälsar och tittar in …, i 
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matsalen eller nere i uppehållsrummet där dom spelar biljard, att man står där 

och hänger och snackar lite.  

 

A beskrev hur de nyanlända eleverna i början av sin tid i skolan endast hade tre lärare: 

A, idrottsläraren och SVA-läraren, och att det därmed var viktigt att A tog sig tid för att 

lära känna eleverna även utanför undervisningen. Även C beskrev hur hen försökte sitta 

med eleverna i matsalen och prata mycket i korridorerna, eftersom hen ansåg det viktigt 

att de nyanlända eleverna kände ”trygghet, att här är någon som gör någonting för 

dom”, och syftade även på måbratimmen.  

 

B beskrev vidare hur hen arbetade för att lyfta elevernas självförtroende i undervisning-

en. Hen nämnde att ömsesidig respekt och tillit var centralt i en bra relation. Även A 

och C betonade ömsesidig tillit när de pratade om fungerande relationer. Vidare arbe-

tade A och C, likt B, med att stärka eleverna och uppmuntra dem i bildarbetet, men även 

när det gällde språkliga färdigheter.  

 

2.4.3.2 Meningsfulla möten med personer och bilder 

Gemensamt för alla lärare var att de betonade vikten av att skapa meningsfulla möten 

mellan de nyanlända eleverna och deras arbeten med bilder i undervisningen. Samtliga 

lärare beskrev att det var viktigt för de nyanlända eleverna att få göra ”på riktigt”, att 

inte anpassa och ge enklare uppgifter. Samtliga lärare nämnde ordet stolthet och menade 

att det var viktigt att de nyanlända eleverna fick genomföra samma uppgifter som alla 

andra och därmed få samma möjligheter att känna stolthet gentemot det färdiga resulta-

tet. C:s beskrivning av detta såg lite annorlunda ut än A och B:s. C menade att bilderna 

de nyanlända eleverna gjorde i måbratimmen skilde sig från vad de gjorde när de gick i 

ordinarie klass. C berättade:  

 
dom motiven, alltså här kommer det ju grejer, för det är enormt känslosamma 

motiv. Det kan vara en… Det kan vara en grav med ett kors på… Några fåglar 

som flyger och så står det ett namn där och så frågar jag ’ja, det är min 

mamma… står det. Och sen kan det vara en himmel med ögon och tårar av 

blod… Och så står det ’ja, det är namnet på min syster’… Så det är enormt 

känslosamma motiv dom ritar.  

 

Detta menade C inte skedde när eleverna gick i ordinarie klasser. Då ritade de istället 

”löv”, exempelvis. C menade att måbratimmen blev en strategi i sig för att eleverna fick 
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bearbeta för dem meningsfulla tankar och minnen genom att arbeta med bilder och sam-

tala kring dem.  Även B beskrev hur hen planerade ett arbete för eleverna som innebar 

en större personlig prägel. Eleverna skulle få arbeta utifrån temat ”hemma” och B be-

skrev hur detta skulle bli spännande, då uppgiften hade potential att ta väldigt olika 

vägar, på grund av elevernas olika personligheter. 

 

2.4.3.3 Samarbete 

A var den som främst betonade vikten av samarbete mellan elever. Eftersom A:s nyan-

lända elever ingick i ordinarie undervisning, ansåg A att de nyanlända eleverna under 

den första tiden kunde samarbeta eller sitta tillsammans med någon som kunde samma 

språk som dem. Samtidigt betonade A även vikten av att de nyanlända eleverna samar-

betade med andra klasskamrater så att de kände tillhörighet till gruppen. B och C beto-

nade inte på samma konkreta sätt som A elevsamarbeten, men nämnde flera gånger vik-

ten av att hjälpas åt i bildarbetet och med språket.  

 

Samarbetet med SVA-läraren var ett genomgående tema i samtliga intervjuer, dock med 

vissa skillnader. A var den som tydligast betonade samarbetet med SVA-läraren, som 

bland annat var ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan A och de nyanlända ele-

verna. A ville dock utveckla samarbetet ytterligare och menade att om detta gjordes 

skulle förutsättningarna för de nyanlända elevernas lärande förbättras. Även B och C 

samarbetade med SVA-läraren, vilket beskrivs vidare nedan. 

 

2.4.4 Strategier under utveckling 

Samtliga lärare beskrev strategier i sin bildundervisning av nyanlända elever som de 

ville utveckla, vilka beskrivs nedan.  

 

2.4.4.1 SVA-läraren 

De strategier som A och B ville utveckla inbegrep i båda fallen ett utvecklat samarbete 

med SVA-läraren, medan C mer berättade om hur hen ville fortsätta utveckla och arbeta 

med måbratimmen. A ville utveckla planeringsarbetet tillsammans med SVA-läraren. A 

ville ha tid till att kontinuerligt planera tillsammans ämnesövergripande och få mer tid 

till att prata med de nyanlända eleverna om bildämnet för att i ett tidigare skede kunna 

förstå vad de hade med sig för förkunskaper. A ville även övergripande ha tid till en mer 

effektiv och kontinuerlig kommunikation med SVA-läraren. B, å andra sidan, arbetade 
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med ett ”textbaserat material” som förklarade saker på många olika språk, vilket skulle 

ge eleverna bättre förståelse för olika uppgifter och innehåll i bildundervisningen. B 

hade i nuläget inte hunnit färdigställa materialet och hoppades på ett samarbete med 

SVA-läraren för att kunna utveckla materialet ytterligare. C, å sin sida, ville fortsätta 

arbeta med måbratimmen och menade att en sådan förberedelsetimme även var en möj-

lighet för andra ämnen än bild. 

 

2.4.4.2 Faddrarna 

A var den som tydligast betonade elevsamarbeten, och beskrev att ”klasserna behöver 

bli mer involverade” när det gällde de nyanlända elevernas integration i klasserna. A 

ville därför utveckla ett slags fadderskap, där de elever som redan gick i ordinarie klas-

sen fick vara faddrar åt en eller flera nyanlända elever som endast läste tillsammans med 

klassen på bild- och idrottslektionerna. Syftet med detta var att eleverna skulle lära 

känna varandra och att det skulle bli lättare för de nyanlända eleverna att komma in i 

gruppen, svenska språket och bildämnet.  

 

2.4.4.3 Att inte bli ”de andra” 

A och C betonade vikten av att utveckla undervisningen rent organisatoriskt. A beskrev 

att de nyanlända eleverna som gick i förberedelseklass ofta kom försent till bildlektion-

erna eftersom de läste efter annat schema. A beskrev att ”det är ju jätteviktigt att dom 

inte ska bli ’dom andra’, utan att dom ska vara en i klassen”. A och SVA-läraren hade 

därmed gemensamt ”lagt in en stöt” för att eleverna skulle komma i tid. C beskrev å sin 

sida att de, i de ordinarie klasserna, skulle arbeta digitalt till våren och att det därmed 

var viktigt att alla elever hade en dator. Dock blev detta i några av de nyanlända elever-

nas fall problematiskt, eftersom målsmans underskrift krävdes. C berättade att de nyan-

lända eleverna som var ensamkommande hade goda män som i vissa fall inte ville 

skriva på eftersom de inte ville ta det ansvaret. Detta menade C var av högsta prioritet 

att på något sätt lösa, så att samtliga elever kunde tillägna sig undervisningen. 

 

2.4.5 Sammanfattning 

Samtliga lärare arbetade med olika former av kommunikativa strategier i sin bildunder-

visning av nyanlända elever som ännu helt och fullt inte talade svenska och använde 

bildämnets resurser för att förklara och visa. Lärarna använde sig i stor grad av multi-

modal kommunikation genom att använda olika typer av material samtidigt som de för-
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klarade muntligen. Samtliga lärare såg även elevernas flerspråkighet som en resurs för 

att överbrygga språkbarriären. Att eleverna redan hade ett språk de kunde fullt ut, an-

vände främst A och C, och uppmuntrade eleverna till att använda i skriftliga uppgifter 

som betygsattes. Det starkaste språket sågs av A och C även som en värdefull resurs att 

integrera i bildskapandet. Samtliga lärare arbetade även för att de nyanlända eleverna 

skulle lära sig svenska. Gemensamt var även att lärarna betonade vikten av att skapa bra 

relationer till sina elever. A och C ansträngde sig även utanför klassrummet för lära 

känna de nyanlända eleverna bättre. Samtliga lärare arbetade även för att skapa me-

ningsfullhet i arbetet med bilder. A och B ville på olika sätt utveckla bildundervisningen 

av nyanlända elever, främst genom ytterligare samarbete med SVA-läraren.  

 

2.5 Möjligheter och problem 

Under denna rubrik presenteras de olika möjligheter och problem som bildlärarna upp-

levde i arbetet med en bildundervisning utan gemensamt talat språk. Även här presente-

ras olika teman innehållande gemensamheter och skillnader. 

 

2.5.1 Det handgripliga bildämnet 

Samliga lärare nämnde att bildämnet i sig innebar möjligheter i undervisning utan ge-

mensamt talat språk, eftersom det alltid gick att ”visa” och att ämnet var ”handgripligt”. 

Dessa ord återkom i samtliga intervjuer. Samtliga lärare berättade även om att de visade 

med hjälp av materialen, exempelvis genom att, som B teckna och prata samtidigt eller, 

som A och B, att bygga i lera och förklara samtidigt. Även bilden som sådan, analog 

eller digital, stilla som rörlig, var bra att använda som instruktionshjälpmedel för att 

förklara. C pratade mycket om bildspråket, vilket C menade innebar betydande möjlig-

heter i en undervisning utan gemensamt talat språk. Både A och C ansåg att bildämnet 

innebar bättre förutsättningar än teoretiska ämnen gällande språkbarriären, medan B inte 

höll med. B menade att: ”det sätt som de är vana att tänka lämpar sig bäst för matteun-

dervisning. Men det är helt uppenbart att de behöver bildämnet för att bli självständiga 

individer”. Det B syftade till var att de nyanlända eleverna hen undervisade inte verkade 

ha fått chans att utveckla sin förmåga att tänka kreativt, vilket försvårade bildundervis-

ningen.    
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2.5.2 Flerspråkighetsmöjligheten 

Samtliga lärare nämnde möjligheterna med att de nyanlända eleverna kunde hjälpa 

varandra med att översätta och förstå. Att de hade börjat lära sig lite svenska och att de 

redan hade ett språk som de kunde använda, sågs av samtliga som en möjlighet. A  be-

skrev att ”jag kan ju inte alla de här språken” och beskrev att hen inte heller fick hjälp 

med språket i själva undervisningen då tolkarna aldrig var med eleverna på bildlektion-

erna. B beskrev att ”Jag tror att det viktigaste är att jobba tillsammans i gruppen för att 

alla ska förstå. Att de kan hjälpa varandra när mina ord inte räcker till”. En sak som A 

nämnde, till skillnad från de andra, var att elevernas möjligheter att kunna översätta och 

förklara för någon annan även innebar en möjlighet i att öka elevernas självförtroende 

och stärka relationen mellan A och eleven. A kunde då visa att hen litade på elevens 

förmåga. Eleven kunde i sin tur känna sig stolt över att hen nu kunde förstå och förklara 

för någon annan.  

 

A nämnde även, till skillnad från de andra, att flerspråkighetsmöjligheten gynnades av 

att eleverna ”droppande in i undervisningen” vid lite olika tillfällen under terminen. 

Detta medförde att de nyanlända eleverna låg på olika nivåer gällande kunskaper i 

svenska och kunde förklara och hjälpa varandra i bildämnet. B upplevde å andra sidan 

oregelbundenheten problematisk och nämnde att ”det är svårt att jobba med utveckling 

då”.     

 

2.5.3 Måbratimmen 

En skillnad gentemot A och B var att C under hela intervjun betonade den enskilda må-

bratimmens många möjligheter. C menade att eftersom alla i gruppen var nyanlända var 

det en mer tillåtande miljö att utveckla sin svenska i. C menade att sättet hen arbetade 

med för att lära eleverna svenska blev ”knepigt” när eleverna var integrerade i ordinarie 

klasser. Då blev metoden att härma och upprepa mer ”utpekande” gentemot eleven och 

C hade märkt att eleverna inte tog samma initiativ till att prata och öva svenska när de 

gick tillsammans med ordinarie klass. C berättade att:  

 
det är roligt och dom bara skrattar och pratar med och repeterar med… Så 

det blir ju naturligt för dom också, dom gör ju inte det heller på samma sätt 

om dom sitter ensamma i en grupp.  
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Således menade C att det fanns fler möjligheter i att undervisa utan att tala gemensamt 

språk i måbratimmen, eftersom alla var i ungefär samma sits och kunde öva utan att 

vara rädda för att det blev fel. Samtidigt menade C även att det var mer problematiskt 

att inte tala gemensamt språk i den ordinarie bildundervisningen, eftersom det inte gick 

att öva på samma tillåtande sätt.  

 

Även A nämnde problematik kring språkbarriären och menade att hen aldrig skulle 

kräva av de nyanlända eleverna skulle redovisa eller göra en bildanalys i helklass. A 

menade att:  

 
om dom inte känner sig… säkra med klasskamraterna och om dom inte kän-

ner sig säkra på engelska och kanske inte ens kan engelska och aldrig har 

pratat om bilder innan, så då skulle jag aldrig göra det.  

 

A ville hellre få tid och möjlighet att sätta sig med de elever som kommit nyligen och gå 

igenom hur en bildanalys gick till och se till att eleverna inledningsvis fick göra det på 

sitt starkaste språk eller tillsammans med SVA-läraren.  

 

2.5.4 Samtalsmöjligheter  

Samtliga lärare beskrev möjligheter gällande samtal och diskussioner, trots språkbarriä-

ren dem och eleverna emellan. B skrev att eleverna ”är bra på att diskutera, trots språk-

svårigheterna”. Även A och C beskrev många diskussioner och samtal om exempelvis 

bilder eleverna arbetade med, minnen och olika saker i deras liv som blev möjliga trots 

språkbarriären. 

 

2.5.5 Tid 

A och B nämnde problematik kring att de hade för lite tid till sin undervisning av nyan-

lända elever. A beskrev att det blev problematiskt eftersom A många gånger inte hann 

träffa de nyanlända eleverna innan de kom in i undervisningen. Om hen hade hunnit 

sätta sig med eleverna tillsammans med SVA-läraren, menade A att det hade blivit lät-

tare för eleven att förstå vad de arbetade med i undervisningen och vad bildämnet som 

helhet innebar. A beskrev att hen knappt hade ”ett hål i schemat” och att mer tid kunde 

förbättra integrationen för de nyanlända eleverna i ordinarie undervisning. B beskrev, å 

andra sidan, mer att tiden var för snäv i förhållande till elevernas knappa förkunskaper i 

bild, vilket egentligen inte hade med språkproblematiken att göra. C nämnde ingenting 
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om problematik kring tid, men i jämförelse med A och B undervisade hen majoriteten 

av de nyanlända eleverna två gånger i veckan, både i måbratimmen och i ordinarie bild-

undervisning – och hade således mer tid.   

 

2.5.6 Fortbildning 

Ingen av lärarna hade fått någon fortbildning i att undervisa nyanlända elever i bild utan 

gemensamt talat språk. Ingen av lärarna nämnde dock detta som särskilt problematiskt, 

samtidigt som A uttryckte det som att: ”inte heller vår kommun ger nåt, vi förväntas 

förkovra/utbilda oss själva”.  

 

2.5.7 Sammanfattning 

Samtliga lärare beskrev bildämnet som innehållande många möjligheter gällande språk-

barriären. Det fanns alltid ett material som lärarna beskrev att de visade med hjälp av 

samt att de alltid kunde använda bilder av olika slag. Att de nyanlända eleverna var fler-

språkiga och kunde hjälpas åt att förstå var en annan möjlighet. A och C beskrev även 

att elevernas redan befintliga språklighet på modersmålet var en möjlighet för eleverna 

att skriftligt eller muntligt kunna visa sina kunskaper. C beskrev vidare måbratimmen 

som en möjlighet i att kunna öva sig i svenska då den enskilda undervisningen gav upp-

hov till en mer tillåtande miljö, då samtliga elever var i ungefär samma situation med 

svenskan. C beskrev att det fanns en problematik kring att öva språk om en nyanländ 

elev var ensam i en ordinarie klass där de andra kunde bra svenska. A nämnde även 

problematiken och menade att det var svårt att kräva av en nyanländ elev att till exem-

pel redovisa inför klassen, om eleven inte kände sig bekväm med språket eller var helt 

ny i klassen. Dock beskrev samtliga lärare att det trots språkbarriären fanns goda möj-

ligheter till samtal och diskussioner. A och B nämnde att de ville ha mer tid till sin 

undervisning av nyanlända elever i bild. C undervisade mer än A och B och nämnde 

ingen problematik kring tidsramarna. Sist, hade ingen av lärarna fått fortbildning gäl-

lande bildundervisning av nyanlända elever som ännu inte talar svenska.  

 

2.6 Kritik till undersökningens metod och hur den påverkar resultatet 

Studien inbegrip få informanter eftersom den var kvalitativ, men även på grund av tids-

ramarna för uppsatsen. Studien i fråga genererade därmed inte ett fullkomligt eller fullt 

ut tillförlitligt svar på frågan om hur bildlärare arbetar med bildundervisning av nyan-

lända elever som ännu inte behärskade svenska språket. Det var dock inte studiens av-
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sikt. Genom att intervjua tre bildlärare med hjälp av semistrukturerad metod, fick lärar-

na stort utrymme till att berätta om sina uppfattningar och kunde välja att prata mer om 

det som var viktigt för dem.   

 

En kritik gentemot urvalet av informanter som kan ha påverkat resultatet var att endast 

de lärare som aktivt valde att kommentera i den offentliga gruppen på internet blev till-

frågade att medverka. Urvalet av informanter utgick därmed från bildlärare som redan 

hade delat med sig av sina idéer och uppfattningar, medan de som inte aktivt gjorde i 

det sociala nätverket, blev bortvalda. Möjligtvis var bildlärarna som blev intervjuade i 

studien lärare som gärna delade med sig, samtidigt som de lärare som inte gjorde det 

möjligtvis också hade relevanta saker att tillägga gällande ämnet.  

 

En kritik var även att den skriftliga intervjun (lärare B) blev mer strukturerad och mer 

kortfattad än de muntliga. Dock fungerade materialet från intervjun bra i förhållande till 

de övriga intervjuerna, då de innehöll många gemensamheter och skillnader. Dock finns 

det risk för att jag har missuppfattat eller misstolkat något av B:s beskrivningar, ef-

tersom jag inte hade samma förutsättningar att be henom vidareutveckla sina svar.  

 

Samtliga intervjuer för studien var internetbaserade och muntliga intervjuerna genom-

fördes, som tidigare nämnt, över Skype. Litteratur som på djupet berör problematik 

kring att göra intervjuer över Skype har varit svår att finna. Min egen oro handlade till 

en början om att en distans mellan mig och intervjupersonerna skulle skapas, vilken 

dock visade sig vara obefogad. En, enligt mig, tillitsfull relation och ett öppet sam-

talsklimat skapades vid båda intervjutillfällen.  

 

3 Tolkning 

3.1 Det relationellas överhängiga allt 

Samtliga lärare beskrev att arbete med att skapa relationer till sina elever var grundläg-

gande för undervisningen som helhet, och betonade elevernas tillit till läraren som 

centralt för en bra relation. Meningsfulla, mellanmänskliga möten löpte som en röd tråd 

genom hur lärarna beskrev att de arbetade med sin undervisning. Detta beskrivs och 

tolkas vidare nedan med hjälp av Aspelin och Perssons tidigare nämnda begrepp.  
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3.1.1 De icke-instrumentella relationella pedagogerna 

Gemensamt för alla lärare var att de på något sätt benämnde vikten av att de nyanlända 

eleverna skulle få vara i undervisningen utifrån de förutsättningar och utifrån hur deras 

situation såg ut just nu. Ingen av lärarna nämnde vikten av sociala relationer som ett 

medel för att forma elevernas lärande. Samtliga lärare uttryckte istället relationsbyg-

gande överlag som grundläggande och centralt i all undervisning och i allt arbete som 

handlade om att möta människor. Kunskaper, sågs inte heller som ett medel för endast 

nå mätbara mål, utan som viktig att låta eleven bli del av och relatera till i förhållande 

till sig själv som person.  

 

A och C betonade vikten av att de nyanlända eleverna lärde sig svenska för att kunna 

tillgodose sig undervisning i skolan som helhet. Detta skulle kunna ses som ett instru-

mentellt tänkande inspirerat av den kunskapseffektiva skolan, som Aspelin och Persson 

nämner. Dock kräver andra ämnen och samhället i stort att eleverna kan tala och skriva 

på svenska. Att eleverna skulle lära sig svenska kunde därmed inte enkelt tolkas som att 

A och C använde språkkunskaper i svenska som ett medel för ett mätbart mål, då både 

A och C även att de båda även uppmuntrade de nyanlända eleverna till att använda sitt 

starkaste språk. Samtliga lärare beskrev på olika sätt hur de arbetade för att de nyan-

lända eleverna skulle kunna använda de förutsättningar och kunskaper de hade med sig i 

nuläget. Undervisningen handlade således inte endast om att bli någon, betygsmässigt 

eller rent språkligt, utan mer om att eleverna i relation till lärarna fick vara dem de var 

just nu och utifrån det använda och utveckla de kunskaper.  

 

Vidare kan A och C:s motverkande av att de nyanlända eleverna skulle bli ”de andra” i 

den ordinarie bildundervisningen kopplas till Aspelin och Perssons grundtanke om att 

människor alltid blir till i relation till andra (Aspelin & Persson 2011, 18). Att A aktivt 

försökte motverka skeendet går att koppla till att människor antingen kan relatera till 

varandra som subjekt och objekt, och att vi först blir till när vi relaterar till varandra 

som subjekt. Om de nyanlända eleverna endast var med i klassen fragmentariskt och 

kom sent, riskerade de att bli betraktade som främmande, som objekt istället för subjekt. 

A:s satsningar på att få de nyanlända eleverna att komma i tid kan således förstås i för-

hållande till Aspelin och Perssons relationella perspektiv, där det blir viktigt att eleverna 

ges förutsättningar att möta varandra som subjekt. Här blir även värt att nämna att A:s 

satsning präglades av ett kollegialt samarbete med SVA-läraren. Det A berättade syns 
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tydligt vad Lahdenperä beskriver angående att undervisningen främjas av det kollegiala 

samarbetet och det gemensamma interkulturella förhållningssättet.  

 

3.1.2 Att skapa sam-varo mot en fond av sam-verkan  

Att lärarna arbetade med att försöka skapa sam-varo i undervisningen blev tydligt i 

samtliga fall. Samtliga lärare beskrev även hur de på olika sätt arbetade för att motverka 

renodlad sam-verkan, vilket beskrivs vidare nedan.  

 

C:s måbratimme kan ses som ett försök till att skapa sam-varo mot en fond av samver-

kan. Rent konkret var måbratimmen ett socialt och samtidigt enskilt bildskapande, såle-

des sam-verkan. Dock var syftet med måbratimmen att få skapa och möta bilder tillå-

tande miljö där eleverna var tillsammans med andra nyanlända som inte ännu kunde 

språket fullt ut. Under sam-verkandet beskrev C hur hen och eleverna ofta samtalade 

kring bilderna de målade. C beskrev hur eleverna vågade öppna sig och berätta om sak-

nad av familj eller olika händelser de varit med om. Enligt Aspelin och Perssons synsätt 

ska läraren sträva efter att eleven som person integreras med olika typer av innehåll och 

olika kunskaper, eleven behöver bli del av kunskaperna och förstå dem i relation till sig 

själv för att ett meningsfullt möte ska ske (Aspelin & Persson 2011, 20). Bilderna skilde 

sig, som tidigare nämnt, mycket från var eleverna målade när de var i ordinarie klass. I 

måbratimmen målade eleverna starka, känslosamma bilder, vilket kan ses som ett möte 

med mer tyngd, möjligtvis med större inneboende meningsfullhet och för eleverna som 

subjekt. Eleverna som personer blev således del av bilderna de gjorde då de relaterade 

till sig själva och sina personliga erfarenheter. C hade således lyckats med att integrera 

eleverna med ett innehåll på ett, enligt C, meningsfullt plan. Genom det oförutsägbara 

mötet med bildarbetet skapades således ett avbrott i den rationella interaktionen och i 

genuin dialogen mellan eleverna och C samt mellan eleverna och deras bildskapande 

gick sam-varodimensionen således att urskilja.  

 

Att försöka främja sam-varo gick även att applicera på det B och A beskrev om sin 

undervisning. A:s utvecklingsstrategi som tidigare benämndes ”faddrarna” var ett ex-

empel, där A försökte skapa möten och relationer mellan eleverna. A och C beskrev 

även hur de tog sig mer tid för att vara tillsammans med de nyanlända eleverna utanför 

undervisningen, i matsalen eller fritidsgården. Båda beskrev mötet och relationen som 

viktig i sig, således som sam-varo. B hade, å sin sida, valt att arbeta med temat 
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”hemma” för att eleverna skulle få utrymme till att möta och göra bilder utifrån sig 

själva. B beskrev hur arbetet med temat kunde ta många olika vägar för eleverna, vilket 

således handlade om oförutsägbara möten. Även detta kan således ses som ett försök till 

att främja sam-varo i undervisningen.  

 

3.1.3 Ett ständigt motverkande mot renodlad sam-verkan 

Aspelin och Persson menar, som tidigare nämnt, att utvecklingspotentialen i undervis-

ning existerar mellan människor och mellan människor och olika fenomen. All under-

visning karaktäriseras, enligt dem, av ett ständigt relationsflöde. Det som blir menings-

fullt är således det som växer fram när personer i utbildning möts, vari utbildningens 

brännpunkt befinner sig, enligt författarna. Utbildningens brännpunkt går att se då A 

exempelvis tog alla pauser hen hade till att se och lära känna de nyanlända eleverna i 

uppehållsrummet. I A:s görande, ligger utvecklingspotential och möjligtvis menings-

fullhet då de nyanlända eleverna kände att A såg dem. Om A inte gjort detta, hade möj-

ligtvis endast en rent sam-verkansorienterad relation mellan A och eleverna existerat, då 

A under sina 45 minuter inte hann möta eleverna på ett meningsfullt sätt. En rent sam-

verkansorienterad undervisning riskerar ett tillstånd av alienation. För att motverka di-

stansen som riskerar att skapas mellan A och de nyanlända eleverna, och genom att 

vägra låta omständigheterna styra tog A hen all sin, till och med lediga, tid till att vara 

tillsammans med eleverna. Det A gjorde, kan således tolkas som ett försök att balansera 

upp de begränsningar som den snåla tidsramen innebar. A:s görande kan således tolkas 

som ett aktivt motverkande renodlad sam-verkan och ett alienerat tillstånd.  

 

Alienationsbegreppet som Aspelin och Persson diskuterar blir synligt även i B och C:s 

beskrivningar. I C:s fall kan måbratimmen ses som ett sätt att motverka situationer som 

C tidigare upplevde som alienerande. Genom att de nyanlända eleverna numera först var 

med i måbratimmen och fick lära känna C och bildsalen samt arbeta med och möta bil-

der på ett avslappnat och meningsfullt sätt, undveks den situation då eleverna kom di-

rekt till Sverige och in i ordinarie klass, vilken C menade blev ”knepig”. I måbratimmen 

fick eleverna istället utrymme att bearbeta traumatiska minnen samt få tid till att öva sig 

i svenska utan att känna sig utpekade. I måbratimmen fick C även tid att samtala med 

eleverna. Eleverna fick även tid att möta C och bildämnet utan den distans som C me-

nade att språkbarriären och den nya situationen i ordinarie klass skapade. Således kan 

C:s arbete, likt A:s, tolkas som ett aktivt motverkande av renodlad sam-verkan. I B:s fall 



  
 

36 

var som tidigare nämnt undervisningstiden ett problem för att hinna arbeta med elever-

nas utveckling mot att bli mer kreativa och självständiga i sitt bildskapande. Eleverna i 

B:s undervisning kunde på grund av den tidsbristen inte möta bilder på det sätt som B 

uttryckte som meningsfullt. För att kunna göra det arbetade B bland annat med ett text-

baserat material för att smidigare och snabbare kunna skapa förståelse för uppgifter och 

för att kunna samtala om bilder. Detta kan likt A och C kan ses som ett aktivt motver-

kande av det renodlad sam-verkan.   

 

3.2 Interkulturellt synsätt som central resurs 

Många av de elever som lärarna i studien undervisade var, eller höll på att bli, flersprå-

kiga. Det innebar att de många gånger hade ett modersmål som de kunde uttrycka sig på 

till fullo samtidigt som några även kunde en del svenska. Samtliga lärare beskrev på 

olika sätt sin medvetenhet om flerspråkigheten hos de nyanlända eleverna. A och C be-

tonade även vikten av att se elevens starkaste språk som en resurs i undervisningen. 

Ingen av lärarna besatt därmed det monokulturella synsätt som Lahdenperä beskriver, 

utan samtligas uppfattningar präglades i olika grad av det interkulturella synsättet. Lä-

rarna såg flerspråkigheten som en central resurs i undervisningen, både i förhållande till 

eleverna själva och för att ha möjlighet att bedriva en undervisning utan att helt och fullt 

kunna tala samma språk.  

 

A och C använde även elevernas modersmål som en resurs för eleverna att visa teore-

tiska kunskaper och uppmuntrade eleverna att använda sitt starkaste språk i bildskap-

ande som integrerade text och bild. Att eleverna uppmuntrades att använda sitt moders-

mål i bildskapandet kan, enligt vad Lahdenperä beskriver, vara betydelsefullt för ele-

vernas identitetsutveckling då ”språket, som modersmål, är en viktig identitetsmarkör 

och har som sådant ett egenvärde” (Lahdenperä & Lorentz 2010, 23). När det gällde de 

teoretiska kunskaperna hade C även funnit en öppning i betygssystemet som innebar att 

eleverna kunde visa vad de kunde på sitt starkaste språk. C hade således letat efter en 

interkulturell möjlighet i förhållande till betygssystemet. 

 

Även om samtliga lärare förhöll sig utifrån ett interkulturellt synsätt, arbetade samtliga 

med att de nyanlända eleverna skulle lära sig bättre svenska. A och C betonade sitt 

språkliga ansvar när det gällde svenskan, vilket inte motsäger det interkulturella förhåll-

ningssättet, enligt Lahdenperä (Ibid., 23). Lahdenperä skriver även att hela skolan bör 
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”delta i en interkulturell kompetensutveckling och planera skolans arbete utifrån de 

elevgrupper och språk som finns representerade i skolan” (Ibid., 24). Detta visade sig i 

hur A och B ville utveckla sin undervisning genom ett utökat samarbete med SVA-

läraren. Både A och B utgick från att eleverna hade ett användbart modersmål med sig, 

och A ville få tid till att planera och arbeta ämnesintegrerat medan B arbetade med det 

textbaserade materialet som hen ville utveckla tillsammans med SVA-läraren.  

 

3.3 Bildämnet som kommunikationsbas 

Bildlärarna i studien undervisade i klassrum där lärarna och eleverna, och ibland även 

elever och elever, inte talade samma språk. Samtliga lärare betonade dock de  möjlig-

heterna i att använda bildämnets olika verktyg och hjälpmedel som grund för deras stra-

tegier för att kunna kommunicera utan gemensamt talat språk.  

 

3.3.1 De multimodala bildlärarna 

Gemensamt för alla lärare var användandet av multimodal kommunikation, för att på 

olika sätt förstärka budskap. Utan att egentligen nämna eller eventuellt vara medvetna 

om det gjorde lärarna, som Jensen skriver, olika budskap mer komplexa, dynamiska och 

innehållsligt sätt rikare (Jensen 2012, 139). Samtidigt menar Jensen att budskapet riske-

rar att bli mer motsägelsefullt genom att förklara någonting med hjälp av många olika 

uttryck (Ibid.). Denna problematik beskrev exempelvis A, som försökte undvika miss-

förstånd genom att först förklara och visa med hjälp av material eller bilder för att däref-

ter låta eleven förklara för att se om hen verkligen förstått. Dock betonade lärarna inte 

många problem gällande kommunikationen utan mer alla de multimodala möjligheter 

som bildämnet inbegrep.  

 

A och B använde båda digitala uttryck varvat med analoga, vilket skilde sig från C som 

inte använde detta alls i sin måbratimme. C menade att det räckte med att alla stod till-

sammans och skapade samtidigt som hen pratade och visade. Avsaknaden av digitala 

verktyg för kommunikation kan även ha att göra med problematiken C beskrev kring att 

några av de nyanlända elevernas goda män inte velat lämna sin underskrift som krävdes 

för att få en dator.     
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3.3.2 Förståelsen och iscensättandet av det inomgruppsliga beroendet 

Samtliga lärare beskrev de nyanlända elevernas olika uppfattningar och kompetenser 

gällande bildämnet och språk, vilket enligt Jensen kan försvåra kommunikationen sam-

tidigt som olikheterna kan berika samarbetet i gruppen (Ibid., 114). I samtliga fall be-

skrev lärarna hur de på olika vis samarbetade för att kommunicera och använde elever-

nas olika, främst språkliga, kompetenser för att genomföra undervisningen. A var den 

som starkast betonade att de olika nivåerna i att tala svenska innebar möjligheter för den 

enskilda eleven och gruppen. Samtidigt lät A de nyanlända eleverna till en början sam-

arbeta med någon som kunde deras språk, vilket relaterar till det Jensen skriver om att 

liknande kompetens underlättar kommunikationen, i det här fallet för att eleverna inled-

ningsvis lättare skulle komma in i undervisningen. Dock var A den enda som undervi-

sade de nyanlända eleverna i ordinarie undervisning, vilket innebar fler möjligheter för 

att de nyanlända eleverna att möta elever med olika kompetens, än om de varit i en-

skilda grupper, som B och C undervisade.  

 

Jensen skriver även att deltagarna i en grupp har lättare att nå ett mål om de ser gruppen 

som en möjlighet till samarbete (Ibid.). Samtliga lärare arbetade med att iscensätta olika 

typer av samarbeten i de olika grupperna. Det Jensen skriver om att eleverna i en grupp 

mer öppet kommunicerar om gruppen präglas av samarbete istället för individualitet, 

var således någonting som samtliga lärare arbetade för. Näst intill alla strategier som 

lärarna beskrev inbegrep att få eleverna att hjälpa varandra och samarbeta med olika 

uppgifter, vare sig det var i enskild undervisning eller i ordinarie klassundervisning. 

Vad lärarna hade skapat kan, enligt Jensen, således tolkas som ett ”inomgruppsligt be-

roende” (Ibid.), där kommunikationen stärktes genom att eleverna såg sig själva som 

beroende av varandra som enskilda personer. De nyanlända elevernas delaktighet i att 

hjälpas åt och samarbeta med varandra eller med elever i ordinarie undervisning värde-

sattes av samtliga lärare, vilket enligt Jensen skapar ett inomgruppsligt beroende som 

inte endast sker för den enskilda individens vinning, utan för gruppen och undervisning-

en i stort.    

 

Jensen skriver även att gruppens storlek påverkar kommunikationen. A beskrev till ex-

empel hur hen hade snäv tidsram och stora och många klasser och därmed fick an-

stränga sig extra utanför klassrummet för att lära känna och få en bra relation till nyan-

lända eleverna. A ville även få mer tid att enskilt sitta tillsammans med de nyanlända 
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eleverna och prata om hur bildundervisningen fungerade, vilket påvisade en problema-

tik kring gruppstorleken. C undervisade också i en stor grupp av nyanlända elever, och 

beskrev likt A hur hen fick ta sig tid utanför klassrummet. B, som undervisade mindre 

grupper, nämnde inte någonting om problematik kring gruppstorlek, men var dock den 

som tydligast betonade problematiken kring de nyanlända elevernas förkunskaper i bild, 

trots att B undervisade färre antal elever i varje grupp än A och C.  

 

4 Sammanfattning 

Bildlärarna använde bildämnets resurser för att kommunicera med de nyanlända elever-

na. Bildämnet innebar för samtliga lärare många multimodala möjligheter i att kunna 

visa med hjälp av bild och material samtidigt som lärarna muntligt förklarade. Gemen-

samma strategier var även användandet av elevernas flerspråkighet och att arbeta för att 

skapa bra relationer till eleverna. A och B arbetade med att utveckla strategier för att 

undervisa nyanlända elever i bild där SVA-läraren var en gemensam nämnare. C ville 

fortsätta undervisa i måbratimmen, men nämnde inget specifikt utvecklingsområde. Att 

de nyanlända eleverna redan hade ett språk de kunde väl, och att de kunde hjälpas åt att 

förstå och översätta, var även för lärarna gemensamma möjligheter i undervisningen. 

Problematiken handlade för A och B främst om för lite tid. C hade upplevt problem ti-

digare när de nyanlända eleverna kom direkt in i ordinarie bildundervisning. Detta hade 

C dock löst med att inledningsvis undervisa de nyanlända eleverna i måbratimmen.  

 

För samtliga lärare var relationsbyggande en grundläggande faktor. Lärarnas förhåll-

ningssätt präglades av ett icke instrumentellt förhållningssätt som betonade vikten av att 

möta eleverna utifrån de olika situationer och förutsättningar de hade med sig i nuet. 

Samtliga lärares beskrivningar präglades även av främjandet av sam-varo, genom arbete 

med genuin dialog (främst C) och iscensättande av meningsfulla möten med personer 

och bilder. Gemensamt var även att lärarna på olika sätt aktivt arbetade för att motverka 

renodlad sam-verkan.  

 

Samtliga lärares uppfattningar präglades av interkulturellt synsätt. Flerspråkigheten hos 

eleverna upplyftes och användes främst av A och möjligheten för eleverna att använda 

sitt starkaste språk, främst av A och C. Sist var bildämnet som multimodal resursbank i 

form av olika uttryck viktig för samtliga lärare eftersom de genom den multimodala 

kommunikationen kunde förstärka instruktioner även om eleverna inte förstod vad de sa 
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rent muntligt. För att stärka kommunikationen använde lärarna sig även av olika typer 

av samarbete och iscensättande av inomgruppsligt beroende.      

 

5 Diskussion 

5.1 Den icke-problematiska språkbarriären  

Lärarna i studien uttryckte egentligen inte att de uppfattade språkbarriären mellan dem 

och de nyanlända eleverna som särskilt problematisk för att genomföra bildundervis-

ningen. Lärarna uttryckte olika omständigheter som hade med språkbarriären att göra, 

men inte att den som sådan var det största problemet. Samtliga lärare erkände även sina 

språkliga otillräckligheter, snarare än att betona elevernas knappa svenskspråkighet som 

ett problem, vilket säger någonting om lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna. 

Möjligtvis handlade lärarnas möjlighetsbaserade förhållningssätt gentemot språkbarriä-

ren om deras interkulturella synsätt.  Om de förhållit sig monokulturellt i förhållande till 

språkbarriären hade denna möjligtvis uppfattats specifikt problematisk, då förhållnings-

sättet utgår från att svenska är den enda rätta språkliga vägen att gå. Lärarnas många 

strategier blev i och med deras interkulturella förhållningssätt således möjligtvis fler och 

mer mångfacetterade. Problematiken hade förmodligen blivit större och mer svårhanter-

lig för lärarna om de förhållit sig monokulturellt till bildundervisningen.  

 

5.2 Olika förutsättningar olika problem 

Det blev tydligt att lärarna i studien hade olika förutsättningar gällande tid och grupp-

sammansättningar. C var den som minst betonade problematiken kring sin undervisning 

av nyanlända elever, som den såg ut just nu. Genom att ha en extra lektion med eleverna 

i veckan fick C tid, som A och B uttryckte att de saknade. Således hade C det som A 

och B kände att de behövde. Å andra sidan fick eleverna fler tillfällen att använda sin 

flerspråkighet i A:s undervisning, vilket A menade gav dem stärkt självförtroende.  

 

Att även B betonade att hen ville ha mer tid till sin undervisning, var dock en aning för-

vånande. B var den som undervisade minst antal elever i sina grupper och hade utåt sett 

goda förutsättningar. Att B var den som tydligast betonade elevernas knappa förkun-

skaper som ett problem som behövde lösas med mer tid, kan dock kopplas till att hen 

undervisade på gymnasiet i vanliga fall och att detta var en ny nivå och en helt ny situat-

ion för B. B hade möjligtvis behövt den fortbildning som ingen av lärarna hade fått. Att 
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lärarna inte betonade språkbarriären som särskilt problematisk, visar dock enligt mig på 

en stor flexibilitet och yrkesskicklighet hos lärarna. Detta även trots frånvaro av fort-

bildning. 

 

5.3 Bildlärarna och forskningen 

Trots att ingen av lärarna fått någon fortbildning i att undervisa nyanlända eller i att 

över huvud taget undervisa utan gemensamt talat språk följde lärarna de centrala riktlin-

jer som forskningen pekade på. Lärarna försökte se eleverna och dess möjligheter och 

berättade främst om dessa istället för deras olika potentiella problem. Ingen av lärarna 

beskrev de nyanlända eleverna som problematiska som inte kunde svenska. Lärarna 

jämförde inte de nyanlända eleverna med eleverna i den ordinarie klassen, utan exem-

pelvis A och C arbetade aktivt för att de nyanlända eleverna inte skulle bli ”de andra”. 

Samtliga lärare tog vara på vad eleverna hade med sig och fokuserade på att lyfta det. 

Vidare arbetade lärarna kollegialt i olika utsträckning med tolkar och SVA-lärare, och A 

och B ville även utveckla samarbetet ytterligare. Forskningen betonade även vikten av 

att nyanlända elever behövde få möjlighet att bearbeta eventuella traumatiska minnen, 

vilket de fick utrymme för främst i C:s undervisning.  

 

Det enda lärarna beskrev att de saknade i förhållande till den tidigare beskrivna forsk-

ningen, var saker de själva inte direkt kunde påverka. Till exempel betonade forskning-

en tolkarnas aktiva deltagande i undervisningen av nyanlända elever, vilket exempelvis 

A beskrev som en näst intill konstant frånvaro av. Om lärarna fått fortbildning utifrån 

den forskning som finns hade de antagligen blivit stärkta i att de på många plan faktiskt 

följde de riktlinjer som fanns. Möjligtvis hade lärarna även fått tydligare information 

om vilka förbättrade förutsättningar de kunde kräva av sina rektorer, vilket förmodligen 

hade utvecklat undervisningen ytterligare.  

 

5.4 Nya frågor 

Arbetet med studien och uppsatsen i fråga har för mig formulerat en mängd nya frågor. 

Eftersom lärarna i studien själva var i en utvecklingsfas, blev intervjuerna särskilt in-

tressanta i förhållande till vidare forskning kring området. A betonade exempelvis att 

hen ville läsa uppsatsen så fort den var klar för att få tips i arbetet med utvecklandet av 

sin bildundervisningen av nyanlända elever. Nedan presenterar jag några av de nya frå-

gor och områden som har formulerats ur arbetet med studien.   
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Studien fokuserar inte i någon stor grad den aspekt som C arbetade med i sin undervis-

ning gällande elevernas bearbetning av traumatiska minnen och händelser genom bild-

skapande. Bilden blev här enormt viktig. Bildämnets potential i förhållande till under-

visning av nyanlända elever som bär på erfarenheter av krig och flykt vore därmed vik-

tigt och spännande att undersöka ytterligare. Även bildämnets potential i språkinlär-

ningssammanhang och som del av skolintroduktion för nyanlända i stort vore även det 

intressant att undersöka vidare. Detta, eftersom studien på något sätt visar att lärarna 

och eleverna hade ett gemensamt språk de kunde använda genom att på olika sätt skapa 

bilder och former. Sammantaget vore bildämnets möjligheter i undervisning av nyan-

lända elever intressant att undersöka ytterligare, och utifrån andra perspektiv. I en större 

studie, vore även av vikt att utgå från de nyanlända elevernas perspektiv.  

 

Vidare anser jag att forskning kring lärares förhållningssätt till sin undervisning är vik-

tig då den vittnar om lärarnas skilda förutsättningar. Det finns forskning som föresprå-

kar specifika förhållningssätt och metoder och för att förutsättningarna för undervis-

ningen ska bli mer likvärdiga krävs mer fortbildning. I ett samhälle där lärarnas status 

minskar är det viktigt att analysera lärarnas förutsättningar i praktiken för få syn på vad 

som behöver förändras. Det är även viktigt att lyfta de saker lärarna gör bra och som går 

i linje med forskningen så att lärarna och samhället verkligen inser vikten av vad lärarna 

gör. I en mer omfattande studie vore därmed intressant att analysera lärarnas förutsätt-

ningar utifrån ramteori eller liknande för att tydligare få syn på roten till olika val av 

strategier. Dock kan undersökandet av vilka möjligheter och problem lärarna uppfat-

tade, ses som ett första steg.  
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ABSTRACT 

 

Ebba White 

 

”När mina ord inte räcker till”  

 

En kvalitativ studie av bildlärares val av strategier i undervisning av nyanlända elever 

som ännu inte till fullo behärskar svenska språket 

 

”When my words aren’t enough” 

 

A qualitative study about art teachers’ choices of strategies when educating newly ar-

rived pupils who do not fully understand the Swedish language 

 

     Antal sidor: 44 

 

 

The purpose of the study is to analyze how three high school art teachers educate newly 

arrived pupils who do not fully understand the Swedish language. The issues contain 

how the teachers work with certain strategies and what kind of problems and possibili-

ties they perceive when teaching without a common spoken language. The study in-

cludes three semi structured interviews – two oral and one written. The results illustrate 

that all of the teachers had developed, and were in the process of developing, a variety 

of strategies. Central strategies in creating understanding were multimodal resources 

specific for the art subject, and the newly arrived pupils’ multilingualism. Mainly two of 

the teachers wanted to develop their education further through expanded collegiate cor-

poration. The problems that the teachers perceived mainly had to do with lack of time. 

To better support the newly arrived pupils’ learning situation the teachers needed more 

time together with the pupils, before they entered the ordinary classes. The teachers 

mentioned several possibilities concerning the art subjects’ resources as tools in under-

standing each other. They also emphasized the possibilities of using the pupils’ strong-

est language in the matter of theoretical assessment.           

 



  
 

II 

 

Sökord: Bildundervisning, strategier, nyanlända elever, språkbarriär, språkutveckling, 

högstadiet, högstadielärare, bildlärare, relationell pedagogik, kommunikation, interkul-

turalitet, multimodalitet.  
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Bilaga B: Intervjuguider 
 

Intervjuguide: muntliga intervjuer   

    
Ebba White 
HT15, Bildped. III 
C-uppsats      

    
Handledare: XXX 
 

Intervjun 
Intervjun är en kvalitativ semistrukturerad intervju. Kort sagt läggs fokus i en kvalitativ 

intervjumetod på intervjupersonens (dina) ståndpunkter och det du berättar. Intervjun 

kan därmed komma att röra sig i lite olika riktningar, beroende på vad du tycker är sär-

skilt intressant och viktigt att prata om. Det innebär även att jag som intervjuare kan 

ställa följdfrågor och be dig utveckla dina svar ytterligare. Eftersom att intervjun, samti-

digt som den är kvalitativ, även är semistrukturerad innebär detta att jag som forskare 

har sammanställt en lista över vissa teman som behöver beröras för att intervjun ska gå 

ihop med mitt syfte. Till varje tema finns några frågor och ämnen som strukturerar upp 

intervjun. Dock kan du som intervjuperson välja att prata om temana i en annan ordning 

än de är presenterade nedan och du har stor frihet att utforma svaren på ditt eget sätt. 

Frågorna kommer inte att följas slaviskt utan fungerar mest som stöd för att komma åt 

de olika temana.  

 

Syftet med studien 
Som tidigare nämnt är syftet med studien att undersöka hur tre bildlärare bedriver 

undervisning av nyanlända elever som ännu inte behärskar svenska språket.  

 

 

Allmänna frågor:   

 Vilken slags lärare är du utbildad till, hur många år arbetat som lärare?  

 Vilken skola arbetar du på (storlek, privat/kommunal, gymnasium/högstadium, 

särskild inriktning etc) 

 Vilka årskurser undervisar du nyanlända elever i, i bild? Undervisar du dem i 

enskilda grupper eller integrerade i klasser? Tid, antal gånger i veckan?  

 

Tema: Min bildundervisning av nyanlända elever 
 Berätta lite om din bildundervisning av nyanlända elever som du bedriver just 

nu.   

 Följdfrågor: 

Vad gör ni just nu och hur? Hur går det?  

Vilka språkkunskaper i svenska (och ev. engelska) besitter eleverna? 

Vad är särskilt viktigt för dig i bildundervisningen av nyanlända elever? Varför?  

Vad skulle du inte göra i din bildundervisning av nyanlända elever? Varför? 

 

 

Tema: Förståelse och kommunikation 
 Hur gör du för att förklara vad eleverna ska göra och hur? Ge gärna ett exempel.  

 Använder du några hjälpmedel eller verktyg? 
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 Har du utvecklat några bra metoder/strategier för att överbrygga språkbarriären i 

bildundervisningen? Vilka? Hur fungerar dessa?  

 Hur uppfattar du elevernas bildspråkliga förkunskaper; har de kunskaper om att 

prata om, förstå, tolka och uttrycka sig i bild?  

 Samtalar ni genom att göra och titta på bilder? Har du utvecklat några strategier 

för att samtala om bilderna? Vilka och hur fungerar de? 

 Finns det några tips eller särskilda knep som du märkt varit extra bra när det gäl-

ler arbetet med att förstå varandra i undervisningen? Varför tror du att just det 

funkar så bra? 

 

 

Tema: Ett moment/en uppgift som jag brinner för 
Berätta om ett moment eller en uppgift som du arbetar med eller har arbetat med i din 

bildundervisning av nyanlända elever. Välj gärna något som du brinner lite extra för. 

Berätta även lite kort om gruppen, hur många det är, hur deras språkkunskaper i svenska 

är, hur mycket tid ni hade m.m. 

Följdfrågor:  

 Hur tänkte du när du skulle börja planera momentet? Vad påverkade dina val av 

moment? Varför valde du att arbeta med just det här? 

 Vad arbetar/arbetade ni med? Hur gör/gjorde ni? Hur introducerade du momen-

tet? 

 Vilka strategier arbetar/utvecklade du i arbetet med undervisningen? Strategier 

kan exempelvis vara metoder för att arbeta med ett särskilt material/innehåll, hur 

du arbetade med språkbarriären m.m.  

 Hur gick det? Vilka problem ställdes du inför och vilka lösningar fann du? Var 

någonting i arbetet med momentet särskilt svårt för dig eller eleverna? Gick 

någonting särskilt bra? 

 Fick du vara flexibel och ändra någonting under arbetets gång, i stundens hetta - 

vad? Vad skulle du göra annorlunda om du skulle arbeta med momentet igen?  

 Vilka erfarenheter om olika arbetssätt kände du var viktiga att ta med sig till 

fortsatt arbete med nyanlända elever? 

 

Tema: Relationer 
 Tycker du att det är viktigt att arbeta för att skapa relationer till dina elever i din 

bildundervisning? Hur ser en fungerande relation ut mellan elev och lärare enligt 

dig? 

 Hur ser du på relationerna till dina nyanlända elever i din bildundervisning? 

 Hur arbetar du för att bygga relationer i undervisningen av dessa elevgrupper? 

 Uppfattar du att det finns svårigheter i att bygga relationer med elever som inte 

talar svenska? Vilka typer av svårigheter?  

 

Tema: Förutsättningar - TAS MED OM TID FINNS 
 Hur ser förutsättningarna för att bedriva bildundervisning för nyanlända elever 

utan ännu fullständiga språkkunskaper i svenska ut på din arbetsplats?  

Med förutsättningar menar jag ramfaktorer som gruppstorlek, tid, tillgång till 

fortbildning, tolkar, extra resurser, ekonomiska resurser. 
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 Känner du att du får goda förutsättningar för att bedriva din bildundervisning av 

de nyanlända eleverna? Hur påverkar olika förutsättningar din undervisnings-

praktik och dina val av arbetssött undervisningen?  

 Hur tror du att bildundervisningen av nyanlända elever kan förbättras? 

 

 Anser du att bildämnet har bättre förutsättningar än andra ämnen när det gäller 

undervisning av nyanlända elever? Om ja eller nej - på vilket sätt/varför inte? 

 

 

 

Intervjuguide: skriftliga intervjuer   

    
Ebba White 
HT15, Bildped. III 
C-uppsats      

    
Handledare: XXX 
 

Intervjun 
Intervjun är en kvalitativ semistrukturerad intervju. Kort sagt läggs fokus i en kvalitativ 

intervjumetod på intervjupersonens (dina) ståndpunkter och det du berättar. Intervjun 

kan därmed komma att röra sig i lite olika riktningar, beroende på vad du tycker är sär-

skilt intressant och viktigt. Det innebär även att jag som intervjuare kan ställa följdfrå-

gor och be dig utveckla dina svar ytterligare. Eftersom att intervjun, samtidigt som den 

är kvalitativ, även är semistrukturerad innebär detta att jag som forskare har samman-

ställt en lista över vissa teman som behöver beröras för att intervjun ska gå ihop med 

mitt syfte. Till varje tema finns några frågor och ämnen som strukturerar upp intervjun. 

Dock kan du som intervjuperson välja att skriva om temana och dess strukturerade frå-

gor i en annan ordning än de är presenterade nedan och du har stor frihet att utforma 

svaren på ditt egna sätt.  

 

Eftersom intervjun är skriftlig är det viktigt att du markerar vilket tema du menar. Jag 

rekommenderar därför att du skriver dina svar i detta dokument, under temana inklusive 

frågor och skickar det tillbaka till mig när du är klar. Försök att skriva så utförliga svar 

på frågorna som möjligt, men känn att du kan skriva mer om det som du tycker är vik-

tigast för dig. Om du känner att intervjun har tagit för lång tid, strunta i det sista temat. 

Du kan även hänvisa till tidigare svar/hoppa över en fråga om du finner den uppre-

pande. Skriv dina svar under frågorna (se SVAR:).  

 

Syftet med studien 
Som tidigare nämnt är syftet med studien att undersöka hur tre bildlärare bedriver 

undervisning av nyanlända elever som ännu inte behärskar svenska språket.  

 

Allmänna frågor:   

 Vilken slags lärare är du utbildad till, hur många år arbetat som lärare?  

 Vilken skola arbetar du på (storlek, privat/kommunal, gymnasium/högstadium, 

särskild inriktning etc) 

 Vilka årskurser undervisar du nyanlända elever i, i bild? Undervisar du dem i 

enskilda grupper eller integrerade i klasser? Tid, antal gånger i veckan?  

SVAR: 
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Tema: Min bildundervisning av nyanlända elever 
 Berätta lite om din bildundervisning av nyanlända elever som du bedriver just 

nu.   

 Följdfrågor: 

Vad gör ni just nu och hur? Hur går det?  

Vilka språkkunskaper i svenska (och ev. engelska) besitter eleverna? 

Vad är särskilt viktigt för dig i bildundervisningen av nyanlända elever? Varför?  

Vad skulle du inte göra i din bildundervisning av nyanlända elever? Varför? 

SVAR: 
 

Tema: Förståelse och kommunikation 
 Hur gör du för att förklara vad eleverna ska göra och hur? Ge gärna ett exempel.  

 Använder du några hjälpmedel eller verktyg? 

 Har du utvecklat några bra metoder/strategier för att överbrygga språkbarriären i 

bildundervisningen? Vilka? Hur fungerar dessa?  

 Hur uppfattar du elevernas bildspråkliga förkunskaper; har de kunskaper om att 

prata om, förstå, tolka och uttrycka sig i bild?  

 Samtalar ni genom att göra och titta på bilder? Har du utvecklat några strategier 

för att samtala om bilderna? Vilka och hur fungerar de? 

 Finns det några tips eller särskilda knep som du märkt varit extra bra när det gäl-

ler arbetet med att förstå varandra i undervisningen? Varför tror du att just det 

funkar så bra? 

SVAR: 
 

Tema: Ett moment/en uppgift som jag brinner för 
Berätta om ett moment eller en uppgift som du arbetar med eller har arbetat med i din 

bildundervisning av nyanlända elever. Välj gärna något som du brinner lite extra för. 

Berätta även lite kort om gruppen, hur många det är, hur deras språkkunskaper i svenska 

är, hur mycket tid ni hade m.m. 

SVAR: 
 

Följdfrågor:  

 Hur tänkte du när du skulle börja planera momentet? Vad påverkade dina val av 

moment? Varför valde du att arbeta med just det här? 

 Vad arbetar/arbetade ni med? Hur gör/gjorde ni? Hur introducerade du momen-

tet? 

 Vilka strategier arbetar/utvecklade du i arbetet med undervisningen? Strategier 

kan exempelvis vara metoder för att arbeta med ett särskilt material/innehåll, hur 

du arbetade med språkbarriären m.m.  

 Hur gick det? Vilka problem ställdes du inför och vilka lösningar fann du? Var 

någonting i arbetet med momentet särskilt svårt för dig eller eleverna? Gick 

någonting särskilt bra? 

 Fick du vara flexibel och ändra någonting under arbetets gång, i stundens hetta - 

vad? Vad skulle du göra annorlunda om du skulle arbeta med momentet igen?  

 Vilka erfarenheter om olika arbetssätt kände du var viktiga att ta med sig till 

fortsatt arbete med nyanlända elever? 

SVAR: 
 

 



  
 

VII 

Tema: Relationer 
 Tycker du att det är viktigt att arbeta för att skapa relationer till dina elever i din 

bildundervisning? Hur ser en fungerande relation ut mellan elev och lärare enligt 

dig? 

 Hur ser du på relationerna till dina nyanlända elever i din bildundervisning? 

 Hur arbetar du för att bygga relationer i undervisningen av dessa elevgrupper? 

 Uppfattar du att det finns svårigheter i att bygga relationer med elever som inte 

talar svenska? Vilka typer av svårigheter?  

SVAR: 
 

Tema: Förutsättningar - TAS MED OM TID FINNS 
 Hur ser förutsättningarna för att bedriva bildundervisning för nyanlända elever 

utan ännu fullständiga språkkunskaper i svenska ut på din arbetsplats?  

Med förutsättningar menar jag ramfaktorer som gruppstorlek, tid, tillgång till 

fortbildning, tolkar, extra resurser, ekonomiska resurser. 

 

 Känner du att du får goda förutsättningar för att bedriva din bildundervisning av 

de nyanlända eleverna? Hur påverkar olika förutsättningar din undervisnings-

praktik och dina val av arbetssött undervisningen?  

 Hur tror du att bildundervisningen av nyanlända elever kan förbättras? 

 

 Anser du att bildämnet har bättre förutsättningar än andra ämnen när det gäller 

undervisning av nyanlända elever? Om ja eller nej - på vilket sätt/varför inte? 

SVAR: 
 


