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Abstrakt 

Som lärare i Sverige möter vi ständigt elever med annat modersmål än svenska och 

som har en annan kulturell bakgrund. I praktiskt estetiska ämnen blir det dessutom 

allt vanligare att nyanlända läser tillsammans med svensktalande elever. Uppsatsen 

tar reda på hur lärare i bildämnet introducerar sina uppgifter och i vilken mån specifik 

anpassning sker till nyanlända elever genom tre pilotstudier. Vidare genomförs en 

undervisningsutvecklande ansats som hämtar inspiration från metoden Learning 

study. Syftet med studien är att vidareutveckla lärares undervisning till nyanlända 

elever med hjälp av rekommendationer från Skolverkets webbsida. I uppsatsen sker 

genomförandet praktiknära tillsammans med en annan verksam bildlärare. Vi har 

gemensamt genomfört förändringar i undervisningen under ett skede utifrån dessa 

frågeställningar. Hur kan introduktioner i ämnet bild anpassas till nyanlända elever 

där majoriteten av klassen är svensktalande?, Vad innebär Skolverkets 

rekommendationer till lärare som undervisar nyanlända elever i handling?. Trots de 

förändringar som har gjorts i undervisningen kvarstår det brister i hur vi lärare 

kommunicerar vår undervisning och uppgifter till nyanlända elever. Däremot visar 

studien på att många av Skolverkets rekommendationer redan görs av denna läraren 

men att dessa inte träder i kraft förrän praktikens utförande sker medvetet och 

synliggör dess aspekter. I studiens gestaltande del undersöks hur det befintliga 

glappet inom kommunikation och förmedlande av kunskap mellan individer i skolans 

bildundervisning kan synliggöras genom skapandet. Gestaltandet har sin 

utgångspunkt från den medverkande lärarens bilduppgift och presenteras i 

utställningsform.  

Nyckelord 

Undervisning, Nyanländ, Språkutveckling, Bildämnet. 
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Inledning 

Introduktion 

På min sista VFU tog mina handledare med mig till en kurs för verksamma lärare 

som handlade om språkutveckling i praktiskt estetiska ämnen. Här talades det 

mycket utifrån lärares egna erfarenheter om vilken problematik de ställs inför när de 

undervisar nyanlända tillsammans med svensktalande elever. Enligt den svenska 

skollagen anses en elev vara nyanländ upp till fyra år efter att eleven påbörjat sin 

skolgång i svensk skola.  Då svenska som andraspråk inte än är del av 1

ämneslärares utbildning upplevde jag att denna kurs var efterfrågad av lärarna. 

Deras berättelser fångade mitt intresse då många lärare uttryckte en frustration över 

hur de ska undervisa och sätta betyg på nyanlända elever efter samma kriterier som 

elever med svenska som modersmål. Jag upplevde även att frustrationen skilde sig 

beroende på vilket geografiskt område som lärarna undervisade i. Exempelvis 

beskrev lärare från Tensta och Rinkeby att majoriteten av sina undervisningsgrupper 

består av nyanlända elever. Efter dagen med lärarna är min uppfattning att deras 

berättelser och erfarenheter skilde sig från andra lärares då de uttryckte en form av 

hopplöshet där ämneskunskaper ofta blev åsidosatta och ersatta av frågor rörande 

uppförande. Exempelvis ägnades lektionstid åt att skapa en relation mellan lärare 

och elever för att kunna bli en auktoritär vuxen i gruppen. Först efter det kan läraren 

skapa ordning och organisera sin undervisning. Ingrid Carlgren beskriver liknande 

fenomen som en distinktion mellan skolans didaktiska kontrakt och skolans sociala 

kontrakt. Med det menas att lärare tvingas göra avkall på sina didaktiska ambitioner 

för att hantera skolans sociala situationer.  2

 

1
 Utbildning för nyanlända elever, Skolverket, Stockholm, 2016 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3576. S 8 
2
 Carlgren, Ingrid, Kunskapskulturer och undervisningspraktiker, Daidalos, Göteborg, 2015. 

S 237 
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Denna kurs lämnade starka intryck hos mig som lärarstudent och jag blev allt mer 

intresserad av hur vi kan undervisa nyanlända elever i bildämnet och vilka 

utmaningar jag kommer möta i yrket. 

Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling 

På skolverkets webbsida kan en läsa om vilken viktig roll alla ämnen har inom 

språkutveckling. Skolverket anger rekommendationer baserat på forskning om hur 

lärare i olika ämnen kan arbeta i enlighet med att uppnå målet för språkutveckling 

och lärande i sitt ämne. Nedan har jag markerat delar i texten med gult som riktar 

uppmärksamhet till hur lärare bör utgå från ett elevperspektiv och elevernas tidigare 

erfarenheter av skolämnet i möte med nyanlända. Vidare återkommer ett 

elevperspektiv i studiens gestaltande del. 

 
Didaktiska förslag 

Undervisningen ska utveckla elevers kunskaper i akademiskt språkbruk eftersom många elever inte 
har möjlighet att möta ett sådant språk utanför skolan. 

Alla lärare ska erkänna elevers identiteter och flerspråkighet, och således använda olika språk och 
erfarenheter i undervisningen. Därmed erkänns klassens mångfald, något som kan öka elevers 
motivation och självförtroende. 

Det är viktigt att lärarna motiverar eleverna genom att visa förståelse för vad de kan och utmanar dem 
i deras lärande. Att låta eleverna fundera på vad de redan kan samt vad de ännu inte känner till är en 
bra utgångspunkt för lärande. Det handlar även om att utveckla elevers förmåga att verbalisera sina 
språkliga och andra svårigheter. 

Samtliga lärare ska hjälpa eleverna med språkutveckling, skapa kommunikativa lärandemiljöer och ge 
eleverna tydliga instruktioner och vägledning (t.ex. om hur man skriver labbrapporter, instruktioner, 
recensioner, uppsatser o.s.v.). Att tydligt presentera lektionsstrukturen och målen ger eleverna 
stötning. Exempelvis ska man presentera viktiga begrepp och ingående arbeta med deras innebörd 
och användningsområden. 

Lärarna ska ställa öppna frågor och ge mycket visuellt och taktilt stöd t.ex. genom bilder, grafer, 
musik, tidningar, språkspel, laborationer, tredimensionella objekt. Eleverna ska ges möjlighet att själv 
definiera och skriva om relevanta begrepp. 

I lärandesituationer ska man använda en mängd olika läromedel samt kontextualisera och 
begripliggöra abstrakta fenomen och begrepp som är relaterade till undervisningsämnet. Detta 
innebär inte att lärarna ska förkorta texter, byta ut lässtoffet mot föreläsningar eller sänka 
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kunskapskraven. Ett sådant scenario kan leda till att eleverna tappar intresset för ämnet och inte får 
tillräcklig stimulans och utmaning.  3

 

Som ett led i undersökningens tillvägagångssätt har tre av dessa rekommendationer 

valts ut tillsammans med en lärare. Syftet är att utveckla specifika aspekter av 

undervisningen. Min uppfattning av ovanstående förslag är vikten av att elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper ges utrymme i undervisningen. Detta ska då öka 

elevernas motivation och självförtroende. Vidare tror jag att detta bidrar till att föra 

eleverna närmare varandra och på så vis minska utanförskap.  

Bakgrund 

Alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och 
möjligheter. Men likabehandling innebär inte att alla barn och elever ska behandlas lika. 
Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar. Exempelvis behöver 
vissa barn stöd i vissa ämnen, andra kan behöva tekniska hjälpmedel. /---/. I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges det stöd och den 
stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En strävan 
ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.  4

 

Så lyder skolans värdegrund när det gäller direktioner för likabehandling i 

undervisningen. För att ta reda på hur den förverkligas för nyanlända elever i skolans 

bildundervisning utförde jag tre pilotstudier där jag egentligen ville intervjua endast 

bildlärare. Ett kriterium var att lärarna är verksamma på olika skolor i 

Stockholmsområdet och har erfarenhet av att undervisa nyanlända. En av skolorna 

har gjort stora satsningar på språkutveckling inom alla ämnen vilket ledde till en 

intervju med en lärare därifrån som undervisar slöjd. En inblick i denna skolas 

verksamhet gällande språkutveckling bidrar till en vidare förståelse av hur arbetet 

förverkligas i praktiken och hur dessa satsningar gör sig synliga i undervisningen. 

Inledningsvis startade jag intervjuerna med att berätta om vad jag ämnar att studera. 

3
 Skolverket. Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling. 2016. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/alla-amnen-ansvariga-for-elevers-sp

rakutveckling-1.199846 2017-12-21 
4
 Skolverket. Värdegrund i vardagen. 2016-05-12. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/vardegrund-i-vardagen-1.250443 2017-12-21 
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Därefter frågade jag hur lärarna arbetar med introduktioner i sitt ämne och hur dessa 

mottages av nyanlända elever. Varför jag valde att fokusera på lärares introduktioner 

i denna studie beror på att jag anser att detta är en utgångspunkt i hur elever 

kommer att utföra sina uppgifter. Jag menar att det är i introduktionen läraren har 

möjlighet att förklara för eleverna när ett uppgiftsblad inte räcker till. Att så många 

elever som möjligt förstår bidrar till ett mer inkluderande klimat samt förser läraren till 

mer tid åt att handleda eleverna framåt.  

Bildlärare 1     5

Introduktionen sker i helgrupp med en powerpoint där bilder är i kombination med 

inspirationsbilder och text. De som behöver ytterligare stöd i att förstå uppgiften 

samlar läraren i en grupp efter den gemensamma genomgången och försöker att 

förtydliga genom att förklara långsamt och visa mer praktiskt. Detta är något läraren 

beskriver som tidskrävande och tar undervisningstid från den resterande gruppen. 

Läraren beskriver att nyanlända elever ofta visar svårigheter i att begripa uppgiftens 

syfte. När de inte förstår utgår de ofta från sina iakttagelser av vad övriga 

klasskamrater gör praktiskt och härmar deras handlingar istället för att fråga läraren 

om hjälp. Ytterligare en problematik läraren beskriver är att det finns svårigheter för 

nyanlända elever att komma in och bli en del av gruppen när den inte besitter 

språket. 

5
 Stillbild på skolbyggnad där lärare 1 arbetar. (2009). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nya_Elementar_2009b.jpg 2017-12-28 
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Bildlärare 2     6

Introduktionen sker i helgrupp med en powerpoint med bilder och text. För att 

eleverna ska få en god förförståelse av vad uppgiften går ut på visas några 

elevexempel, vilket eleverna uppskattar. Läraren justerar eller utökar nyanlända 

elevers uppgifter en aning för att klämma in och kompensera för saknade 

grundkunskaper inom ämnet. Salen och dess verktyg märks upp med begrepp och 

ses av läraren som en resurs i sin kommunikation till eleverna. Läraren beskriver 

även här att de nyanlända eleverna har svårt att bli en del av gruppen och att 

föräldrar och elever har en negativ syn på nyanlända. Detta upplever läraren som 

problematiskt och utgör en grund till det befintliga utanförskapet som även existerar 

där. Ytterligare beskriver läraren en maktlöshet när det gäller att få information om 

och förberedelse inför nyanlända elever då det oftast saknas samt att plötsliga 

förflyttningar kan ske utan förvarning. Läraren uppmärksammar dessutom ett etiskt 

dilemma i sin undervisning i användandet av bildexempel. Med det menar läraren att 

somliga bilders innehåll kan väcka obekväma minnen. Läraren upplever sig inte ha 

förmåga att bearbeta dessa tillsammans med eleven språkligt om behovet uppstår.  

6 Stillbild på en annan skolbyggnad som ska symbolisera vart lärare 2 arbetar. (2016). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katarina_s%C3%B6dra_skola_-_4.jpg. 2017-12-28 
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Slöjdlärare 3    7

Introduktionen sker i helklass där alla elever tilldelas samma instruktioner med text 

och bild. Utöver uppgiftsbladet får eleverna det centrala innehållet och 

kunskapskraven som gäller för arbetsområdet. Läraren markerar ut tillsammans med 

eleven hur de ligger till inom betygskriterierna i nuläget och vad de ska fokusera på. 

Elevgruppen har en storlek på 10-12 elever och varje elev dokumenterar 

kontinuerligt sin process med varsin ipad. Svåra begrepp som eleverna stöter på 

skriver läraren upp på tavlan. Dessa begrepp ska därefter finnas med i elevernas 

dokumentation och placeras in i en berättelse för dess användningsområde. Läraren 

beskriver även att uppgifter som fångar och utgår från elevernas intressen tenderar 

att tas emot bättre av nyanlända eftersom det ökar deras motivation. Läraren 

berättar att det finns ett behov av extra stöd i form av en annan lärare trots gruppens 

storlek eftersom det kan vara många som är i behov av extra stöd. Till skillnad från 

tidigare upplever läraren här att de nyanlända eleverna inte har ett problem med att 

komma in i gruppen. 

 

Denna pilotstudie tyder på att lärare utifrån sina förutsättningar anpassar sin 

undervisning i viss mån till nyanlända elever. Däremot visar pilotstudien på ett 

utanförskap hos nyanlända elever gentemot sina klasskamrater där läraren gör en 

uppdelning i sin undervisning. Vilket mottagande som blir av de anpassningar som 

görs är något som går att spekulera kring. Det kan däremot sägas med säkerhet om 

en studie görs på interaktionen mellan lärare och elever i en undervisningssituation.  

7 Stillbild på skolbyggnad där lärare 3 arbetar. (2013). 

https://www.google.se/search?q=h%C3%A4sselby+g%C3%A5rd+skolan&tbs=sur:fc&tbm=isch&source=lnt&s

a=X&ved=0ahUKEwiuoIGA7K3YAhUqOJoKHe1qDAsQpwUIHw&biw=1366&bih=671&dpr=1#imgrc=Ox5Jug9Vbn

ISgM: 2017-12-28 
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För att komma åt denna data har studiens tillvägagångssätt och frågeställning 

formulerats. Med studien hoppas jag kunna bidra till en förståelse för nyanlända 

elevers behov och vilket ansvar lärare har när det gäller planering av egen 

undervisning. I studiens gestaltande del hoppas jag även där bidra till denna 

förståelse genom att visualisera hur elevernas behov gör sig synliga.  

Syfte 

Studien handlar om hur uppgifter introduceras i bildämnet och i vilken mån specifik 

anpassning sker till nyanlända elever. Utifrån en undervisningsutvecklande ansats 

genomförs studien tillsammans med en undervisande bildlärare. Detta görs med en 

utgångspunkt i rekommendationer från Skolverket om hur undervisning kan utformas 

för att möta nyanlända elever. Syftet är att vidareutveckla instruktioner av uppgifter 

till nyanlända elever samt undersöka hur Skolverkets rekommendationer kan 

användas av bildlärare.  

Empiri 

Studiens genomförande består av att jag observerar och filmar hur en bilduppgift 

introduceras i en högstadieklass. Jag intervjuar därefter klassens nyanlända elever i 

grupp för att synliggöra vad de anser var svårt eller lätt att förstå i introduktionen. 

Därefter analyserar jag tillsammans med läraren vad som kan förändras i 

introduktionen av bilduppgiften för att stödja lärandet. Omprövning sker därefter i en 

ny grupp där jag är observatör och filmar lärarens introduktion. Jag intervjuar 

klassens nyanlända elever i grupp med syfte att ta reda på om liknande 

uppfattningar kring introduktionen kvarstår eller inte. Till sist reflekterar jag 

tillsammans med läraren kring resultatet av vår undervisningsutvecklande ansats.  8

 

8 Andersson, Björn & Eklund, Solweig, Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskning, Stiftelsen 

SAF i samverkan med Lärarförbundet, Stockholm, 2011 

http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/792C121C80B543A7C12578480053F129/$FILE/FUL5.pdf. S 25 
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Pilotstudie 

Inför denna undersökning har en pilotstudie gjorts som innefattar intervjuer med två 

verksamma bildlärare och en slöjdlärare på olika skolor. Pilotstudien undersöker 

lärares uppfattningar om elevers förståelse av instruktioner samt hur lärarna ser på 

sitt språkutvecklande arbete. 

Frågeställning 
 

- Hur kan introduktioner i ämnet bild anpassas till nyanlända elever där 

majoriteten av klassen är svensktalande? 

 

- Vad innebär Skolverkets rekommendationer till lärare som undervisar 

nyanlända elever i handling? 

Urval och avgränsning 

Samarbete med lärare  

Studien utförs i samarbete med en verksam bildlärare på högstadiet under 

lektionstid. Läraren undervisar nyanlända och figurerar som lärare 2 i pilotstudien. 

Valet beror på att hennes berättelser kring sin undervisning av nyanlända elever 

beskrivs som problematisk samt att läraren uttryckte en vilja att medverka i studien. 

Under studiens första observation medverkade inte någon nyanländ elev vilket skiljer 

sig från studiens planerade tillvägagångssätt. Men eftersom jag fortfarande ville ha 

ett elevperspektiv på den första introduktionen frågade jag två elever om de ville 

medverka i en muntlig intervju om introduktionen.  

Att gå in och förändra en annans undervisning med en förbättrande ansats är något 

som kan vara känsligt om strukturer för genomförandet inte har satts.  Därför har jag 9

9 Andersson, Björn & Eklund, Solweig, Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskning, Stiftelsen 

SAF i samverkan med Lärarförbundet, Stockholm, 2011 
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valt att de ändringar som görs i undervisningen sker utifrån Skolverkets 

rekommendationer. Dessutom väljer jag att göra studien tillsammans med och inte 

om läraren och dess undervisning eftersom detta sätter läraren i en obekväm 

situation.  Fördelen med detta menar Ulla Runesson är att andra frågor ställas och 10

belyses utifrån lärarens erfarenheter och vardagsproblem vilket forskaren inte har en 

inblick i.  Hon menar även att denna typ av studier där dessa samarbeten görs har 11

större påverkan av lärares praktik genom ökad medvetenhet och självförtroende.  I 12

denna studie är lärarens erfarenheter och kunskaper viktiga och tas till fasta genom 

att vi samarbetar och diskuterar gemensamt.  

 

Inför bearbetning och analys av insamlat material från de två observationerna som 

gjorts är det viktigt att det utförs i förhållande till studiens frågeställning. Då 

materialet kan diskuteras utifrån flera perspektiv som exempelvis ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv är det viktigt att denna avgränsning görs. Detta för att 

inte sväva ut från studiens syfte samt att det inte ingår i det samtyckesavtal som 

presenterats och godkänts av de medverkande.  

 

Då studien fokuserar på hur lärare undervisar nyanlända elever och vad Skolverkets 

rekommendationer innebär för dem väljer vi tillsammans ut tre aspekter som 

utgångspunkt i introduktionens förändring. Vi diskuterar gemensamt olika förslag till 

dessa i förhållande till introduktionen. Däremot väljer läraren själv hur utförandet till 

dessa tre förändringar ska gå till. På så vis synliggörs det hur den verksamma 

bildläraren tolkar och omvandlar Skolverkets rekommendationer till sin praktik.  

http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/792C121C80B543A7C12578480053F129/$FILE/FUL5.pdf. S 8 
10 Andersson, Björn & Eklund, Solweig, Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskning, Stiftelsen 

SAF i samverkan med Lärarförbundet, Stockholm, 2011 

http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/792C121C80B543A7C12578480053F129/$FILE/FUL5.pdf. S 8 
11

 Ibid. S 7 
12

 Ibid. S 8 
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Metod och tillvägagångssätt 

Etisk diskussion 

I studiens pilotstudie visade det sig att metoden att samla in information genom egna 

fältanteckningar och ljudupptagning var bristande. Detta framgick i ett tidigare försök 

att dokumentera en introduktion. Fältantäckningarna och ljudupptagningen lyckades 

inte synliggöra hur bilder, text och språk samspelar i lärarens uppgifter. För att 

lyckas studera detta fenomen kom jag fram till att studien behöver använda sig av 

videoinspelning. Att använda videoinspelning som dokumentation kräver att studien 

tar ett större etiskt ansvar till de medverkande. Det görs i enligt med de 

forskningsetiska principerna genom att jag får ett skriftligt samtycke från de som 

medverkar i studien. Dessa principer innebär att jag förhåller mig till 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  I 13

samtyckesblanketten informerade jag om studien, vad deras deltagande innebär och 

hur datan kommer att hanteras och granskas. Med blanketten besökte jag de klasser 

som kom att medverka i studien och läste högt samt tog emot frågor från eleverna. 

Om dessa krav inte uppfylls kan studien vid granskning underkännas.  

Kvalitativ metod 

Genomförandet av denna studie görs kvalitativ vilket menas att 

informationsinsamlingen sker på olika sätt för att skapa en djupare förståelse av det 

som studeras. De olika sätt som studien använt sig av är videoinspelning, 

observationer och intervjuer. Då dessa utförs vid två undervisningstillfällen i 

bildämnet blir studiens data nära anknutet till dess källa vilket möjliggör en djupare 

förståelse i analysarbetet och är på så vis en kvalitativ metod.   14

13
 Föreläsning. Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack. Camilla Gåfvels. 2017-09-26. 

14
 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., 

[rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997. S 14 
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Aktionsforskning 

Studien genomförs med metoden aktionsforskning. Det innebär att en systematiskt 

studerar vad som sker i ett förändringsarbete för att lära sig mer om centrala 

aspekter i verksamheten. Denna metod används som en strategi tillsammans med 

den verksamma läraren i syfte att förbättra sin undervisningspraktik.  Denna typ av 15

forskningsmetod kan utföras på många olika sätt och jag har i denna studie 

inspirerats av Learning study. 

Learning study  

Learning study är ursprungligen från Japan och introducerades i Sverige 2003. 

Metoden talar för ett samarbete mellan forskare och lärararbetslag för att utveckla 

specifika lärande i undervisning. Arbetet sker i en cyklisk process med planering, 

genomförande, utvärdering och förändring. Detta leder till vad och hur eleverna lär 

samt vilka kritiska aspekter som är i vägen för lärandet.  Metoden har fått stor 16

spridning i Sverige, framförallt inom matematiken. Learning study kan användas och 

utveckla all undervisning oavsett ämne. Trots detta är det inom matematiken som 

metoden blivit mest etablerad vilket beror på att satsningar och finansiering valts för 

ämnet.  Studien har alltså inspirerats av metoden Learning study och varit 17

vägledande i hur en involverar läraren i sin studie. Boken Lärare som praktiker och 

forskare beskriver hur en kan studera relationen mellan lärande och undervisning.  18

Inom den modellen används variationsteorin som ett redskap för att skapa förståelse 

för hur eleverna lär och på så vis kan designa sin undervisning därefter. Modellen 

går ut på att tillsammans med läraren identifiera aspekter som ses kritiska för 

15
 Skolverket. Aktionsforskning förbättrar systematiskt kvalitetsarbete. 2016-02-22. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskolan/relationer-larande/aktionsforskning-forbattrar-sy

stematiskt-kvalitetsarbete-1.225646. 2017-12-25  
16

 Andersson, Björn & Eklund, Solweig, Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskning, Stiftelsen 

SAF i samverkan med Lärarförbundet, Stockholm, 2011 

http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/792C121C80B543A7C12578480053F129/$FILE/FUL5.pdf. S 8 
17

 Häggström, Johan, Learning study: en guide, 1. uppl., Göteborgs universitet, Göteborg, 2012. S 2 
18

 Andersson, Björn & Eklund, Solweig, Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskning, Stiftelsen 

SAF i samverkan med Lärarförbundet, Stockholm, 2011 

http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/792C121C80B543A7C12578480053F129/$FILE/FUL5.pdf. S 9 
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lärandet, så kallade lärandeobjekt. När dessa identifierats kan ny design av 

undervisningen göras för att utveckla lärandet. Lärandeobjektet blir learning studies 

resultat som dokumenteras och delas vidare till andra lärare. Inom teorin kan alltså 

individen ta lärdom av andras erfarenheter och resultatet blir därav en kollektiv 

kunskap. I jämförelse med forskning som inte involverar läraren i studier har 

resultatet upplevts abstrakt för andra lärare och har då inte kunnat nyttjas inom 

lärarprofessionen. Därför är det avgörande att denna studie görs tillsammans med 

en annan lärare för att till största mån både närma sig studiens syfte och 

frågeställning samt att studien blir användbar för lärarprofessionen.  19

Multimodal Metodik 

För att göra en undervisningsutvecklande ansats är metodiken ett centralt fokus i 

denna studie. Metodik betyder läran om metoder.  Det innebär enligt Skolverket att 20

en gör en analys av vilka olika pedagogiska metoder som används för undervisning. 

Metodiken förknippas ofta till didaktik vilket är en mer övergripande förståelse av hur 

olika element påverkar undervisningens olika sfärer. Dessa olika sfärer innefattar hur 

eleven, skolan, undervisningens innehåll, metod och samhällelig kontext påverkar 

varandra.  Vilket innebär att undersökningen inte är oberoende av dessa faktorer. 21

På så vis kan undervisningens kvalitet bli begränsad beroende på t.ex. ekonomiska 

resurser. 

Deltagande observatör 

Som observatör i ett klassrum kan inte informationen bli helt autentisk eftersom 

observatören både påverkar och blir påverkad av omgivningen med dess närvaro 

och tidigare erfarenheter.  Vivien Burr talar i denna kontext om en befintlig 22

19
 Andersson, Björn & Eklund, Solweig, Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskning, Stiftelsen 

SAF i samverkan med Lärarförbundet, Stockholm, 2011 

http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/792C121C80B543A7C12578480053F129/$FILE/FUL5.pdf. S 3  
20 Synonymer.se.  https://www.synonymer.se/sv-syn/metodik. 2017-12-25 
21

 Skolverket. Didaktik - vad, hur och varför. 2016-02-12. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik 2017-12-25 

22  Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997. S 115 
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reflexivitet hos forskaren vilket innebär att mina tidigare erfarenheter ofrånkomligen 

är en del av studiens tolkningsprocess.  Utförandet av undervisningen kommer 23

överlåtas till läraren med syfte att till minsta mån frångå verksamhetens vardagliga 

företeelser. På så vis hoppas jag att eleverna inte upplever min närvaro som ett 

uppbrott i deras bildundervisning. Med detta tillvägagångssätt ämnas att minimera 

den påverkan som min närvaron ger individen och gruppen då jag filmar, intervjuar 

elever och medverkar till förändringar i dess verksamhet.  

Teori och tolkningsram 

Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som studien använder 

sig av i synen på lärandet. Det innebär att vårt samhälle anses vara socialt 

konstruerat av människor som är i samspel med varandra. Kunskap kan därmed inte 

tas för givet då vår världsuppfattning är kulturellt och historiskt bundet. 

Socialkonstruktionism menar även att människans tankar både påverkar och 

påverkas av språket som individen använder.  Perspektivet är därmed väsentligt i 24

studien där lärandet hos nyanlända elever undersöks. Genom att sätta sig in i 

individens språk och kultur menar jag att kommunikationen inte förrens då blir 

ömsesidig. Därmed räcker det inte med att nyanlända elever anpassas till den 

svenska kulturen i skolan utan att vi bör förstå varandras.  

Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv knyter starkt an med socialkonstruktionism men är ett 

perspektiv min studie fokuserar mer på. Det innebär att lärandet anses vara en 

process som sker inom individen när den är i samspel med sin omgivning. 

Perspektivet anser även att ny kunskap nås genom att samhällets redan uppnådda 

23 Burr, Vivien, Social constructionism, Third edition., Routledge, London, 2015. S 177 

24 Burr, V. (1995/2015) Social Constructionism. New York: Routledge, s 5 ff.  
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kunskap kombineras och integreras.  Vilket innebär att denna 25

undervisningsförbättrande ansatsen kommer att inspireras av den medverkande 

lärarens befintliga kunskap. Sociokulturella perspektiv finns med många olika 

tolkningar och den som nämns nedan är en av dem. 

 

Lärande i praktiken 

Roger Säljö diskuterar lärande ur sociokulturellt perspektiv i boken Lärande i 

praktiken. Där gör han sin tolkning om att hur människor lär, utvecklar intellektuella 

och manuella färdigheter, aldrig kommer att lösas i form av undervisningsmetoder 

eller teknologier.  Vilket han vidare sammankopplar till att skola och utbildning har 26

en tendens att göra. Skolans och lärarnas användning av metoder och teknologi 

anser han endast kunna ändra på lärandets villkor och inte lösa några problem.  27

Istället är kunskap något som skapas i en samhällskontext vilket då menas att det 

exempelvis inte räcker med kunskapen att kunna läsa ord och meningar. En måste 

kunna tolka för att uppnå kunskap vilket kräver en förförståelse för hur kulturella 

företeelser och kommunikativa mönster fungerar.  Att uppnå den förståelsen är då 28

något både sociokulturellt perspektiv och socialkonstruktionism anser ske när en 

individ är i samspel med andra. Här synliggörs vilken maktposition lärare har inom 

skolan då deras undervisning, utformning och planering har förmåga att skapa större 

förutsättningar för integration och lärande.  

 

I Roger Säljös antaganden om att vi endast kan ändra på lärandets villkor och inte 

finna några lösningar gör han ett avståndstagande från att de förändrade villkoren 

inte kan anses som lösningar i lärandet. Ulla Runesson förtydligar detta resonemang 

med utgångspunkt att lärandet är en relation mellan individen och det som lärs vilket 

läraren utvecklar genom att identifiera vilka kritiska aspekter som utgör ett hinder för 

individens lärande. I enlighet med Säljö anser Runesson att dessa villkor och så 

25
 Aroseus, F.  Sociokulturellt perspektiv. Lätt att lära. 2013 

https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/. 2017-12-25 

26 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000. S 12  
27

 Ibid. S 12 
28

 Ibid. S 16 
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kallade kritiska aspekter inte kan ses som generella eller helt unika inom lärandet. 

Däremot beskriver hon dem som kandidater till kritiska aspekter som uppstår i nya 

situationer med andra elever.   29

Tidigare forskning 

Sökprocess 

I sökandet på tidigare forskning har jag tillgått skolverkets hemsida, databasen diva 

och litteratur från Konstfacks bibliotek. Böckerna har mest använts som stöd för 

studiens metoder och teorier. För att finna vilka rekommendationer Skolverket anger 

lärare i att arbeta med språkutveckling i ämnesundervisningen, som dessutom 

bygger på vetenskaplig grund, använde jag mig av Skolverkets webbsida. I 

databasen diva gjordes mer avancerade sökningar med sökorden språkutveckling 

och pedagogik inom bildämnet för att finna tidigare forskning som berör studien. Då 

resultatet gav alltför stor bredd gjorde jag ytterligare tillval i min sökning för att 

reducera mängden träffar. Mer specifikt valdes publikationsår 2015 - 2017, 

fullständig text, att studien är gjord i Sverige och skriven på svenska. Här vill jag 

poängtera att dessa val har påverkat vilken forskning denna studie har granskat och 

refererat till. Detta konstaterar att användandet av annan forskning med relevans för 

denna studie kan leda till fortsatta undersökningar samt diskuteras ur fler perspektiv 

än vad som görs här. Ytterligare urval blev sju olika uppsatser baserat på deras titel 

och abstrakt som relaterade till denna studiens frågeställningar. Somliga av dem 

valdes därefter bort p.g.a. att de hade inriktning mot förskoleverksamhet, 

biologiämnet och språkutveckling utan koppling till ämnesundervisning. Denna 

sökningsprocess resulterade då i en mer ingående läsning av Prelitterär i en litterär 

värld och En fallstudie om språkutvecklande arbetssätt för nyanlända och 

flerspråkiga elever på gymnasiet. Skolans möte med nyanlända och Forskning om 

29
 Andersson, Björn & Eklund, Solweig, Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskning, Stiftelsen 

SAF i samverkan med Lärarförbundet, Stockholm, 2011 

http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/792C121C80B543A7C12578480053F129/$FILE/FUL5.pdf. S 15 
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undervisning och lärande 5: Lärare som praktiker och forskare är litteratur som min 

handledare delgivit mig och varit en stor hjälp för studien då den går in på praxisnära 

forskningsmodeller med beprövad erfarenhet.  

En negativ bild  

I boken Skolans möte med nyanlända av Pirjo Lahdenperä och Eva Sundgren ger 

dem en bild av hur mottagandet av nyanlända elever ser ut och upplevs i den 

svenska skolan. Det målas upp en negativ bild i de undersökningar som gjort av bl.a. 

Skolverket som visar att barn med utländsk bakgrund presterar sämre än barn med 

infödda föräldrar. Den undersökningen tyder på att brister i svenska språket, 

skolorganisationen och undervisningssituationen ligger till grund för problematiken 

då särskilt nyanlända inte tycks få det stöd som är nödvändig för deras integrering i 

det nya skolsystemet.  Forskning visar även på ekonomiska och strukturella hinder, 30

diskriminering eller behandling av elever som de Andra.  Sverige har länge varit ett 31

land som tagit emot människor världen över och har hanterat det utifrån ett 

mångkulturellt samhällsperspektiv. Det innebär en strävan att skola och utbildning 

ska skapa likhet eller så kallad “svenskhet” genom assimilering. Vi lär då känna och 

tolerera människor från olika kulturer och leva fredligt tillsammans. Detta perspektiv 

är numera under ett skifte till att bli ett interkulturellt samhälle. Här utvecklas skolan 

utifrån sin mångfald och ses som en resurs, tillgång eller positiv utmaning. Det sker 

genom flera av skolans verksamheter inom ledarskap, undervisning, samarbete med 

föräldrar och att få en interkulturell kompetens. Här är det relation, samspel och 

utbyte mellan grupper som är det väsentliga.  FN, Förenta Nationerna, lanserade 32

interkulturalitet som ett utbildningsideal för att gynna fred och förståelse mellan 

nationer och folkgrupper. Alla medlemsstaterna ska i utbildning främja studier av 

skilda kulturer. Det ska dessutom göras ökade ansträngningar för att utveckla och 

förmedla ett interkulturellt synsätt. Detta sägs vara den största anledningen till att 

skolresultaten har ökat för elever med migrationsbakgrund enligt Nusche 2009 

30
 Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (red.), Skolans möte med nyanlända, Första upplagan, Liber, Stockholm, 

2016. S 9 
31

 Ibid. S 10 
32

 Ibid. S 12 
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utifrån rapporten OECD. Här rekommenderas även att lärare blir utbildade i 

interkulturell undervisning.   33

 

Skolans uppdrag till likvärdig utbildning när det gäller att ta emot nyanlända elever 

granskades 2009 av Skolinspektionen. Detta utfördes på 34 grundskolor i 14 olika 

kommuner i Sverige och visade att skolan inte tar tillräcklig hänsyn till nyanlända 

elevers bakgrund, förutsättningar och behov. Vi saknar beredskap för och kunskap 

om mottagandet av nyanlända elever samt brister vi i undervisningen.  Då många 34

olika aspekter är orsak till detta resultat kan en se saknad av fasta rutiner och att 

klass- och ämneslärare inte ser på arbetet med nyanlända elever som en del av 

skolans ordinarie verksamhet. Därmed är personal inom förberedelseklasser för 

nyanlända inte en del av kollegiet vilket gör att samplanering och information uteblir.

 2014 gjorde Skolverket en behovsinventering för kompetensutvecklande insatser 35

för lärare. Den visar ett behov av ökad kompetens av hur kartläggning av 

nyanländas kunskaper kan gå till och vad den är bra för. Kunskaper i bedömning och 

om elevers olika bakgrunder, svenska som andraspråk och 

modersmålsundervisning. Detta syftar till att få lärare att arbeta för nyanlända och att 

inte se dem som ett problem utan att utveckla undervisningen så att den nås ut till 

samtliga elever efter deras förutsättningar och behov och att förstå nyanländas 

bakgrund och kultur.   
36

Prelitterär i en litterär värld 

Studier som nyligen gjorts med nära relation till mitt ämne är bl.a. ett examensarbete 

av Isa Engström från Konstfack, institution för bild- och slöjdpedagogik. Hon 

undersöker hur en som pedagog kan närma sig läsinlärning med hjälp av praktisk 

och teoretisk undervisning. Hon utför olika workshops tillsammans med 

organisationen Livstycket som fokuserar på att lära kvinnor med utländskt ursprung 

33
 Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (red.), Skolans möte med nyanlända, Första upplagan, Liber, Stockholm, 

2016. S 13 

34 Ibid. S 30 

35 Ibid. S 33-34 
36

 Ibid. S 40 

21 
 



språket genom hantverk eftersom de anser att språket är nyckeln till integration i vårt 

samhälle. I sina workshops beskriver hon vilka hinder som uppstår utifrån sina 

observationer och samtal. Studien resulterade i olika värderingar av material, att i sin 

pedagogiska planering görs antaganden där vissa material eller moment anses 

lättarbetat vilket är en subjektiv tolkning som pedagogen gör. Däremot ansågs dessa 

kvinnors lust för att skriva öka när de värderade uppgiften som viktig, vilket i detta fall 

var när de bakade utifrån recept. Trots det uttryckte kvinnorna att undervisning vid 

skolbänken är av högre värde än praktisk undervisning. Studien går då vidare till att 

utforma ett arbetshäfte. Undersökningens nya riktning synliggör då hur dessa 

kvinnor mottar instruktioner utifrån dess formgivning och innehåll medan den 

praktiska undervisningen mer synliggjorde hur kulturella skillnader och närmanden 

kan göras. Några intressanta reflektioner som studien nämner är hur vår 

västerländska utformning av text kan vara ett hinder. Med västerländsk utformning 

menar hon att läsning sker från vänster till höger, rad för rad och svart på vitt. Att då 

införa färgkodning, svarsalternativ och ändra typsnittet var några justeringar som i 

hennes fall underlättade för kvinnorna. Färgkodningen visade sig vara enklare att 

förstå och hänga med i när referenser till texten gjordes. Svarsalternativen var 

stärkande för individens självkänsla då igenkänningsfaktorn bekräftar ens besittande 

kunskap. Ett intressant resultat var hur typsnitt i datorskrift kan vara ett hinder för 

individens bokstavstolkning när typsnittet har seriffer och växlingar i tjockhet. Denna 

kunskap finner jag användbar för mig som pedagog eftersom studien visar på hur en 

med enkla medel kan bidra till en mer inkluderande undervisning för nyanlända. 

Däremot är dessa anpassningar gjorda utifrån en typ av grupp, plats och 

kunskapsinnehåll vilket är unikt för just denna situation. Med det sagt vill jag förhålla 

mig kritisk till att just dessa justeringar kan vara “rätta” i andra situationer. Jag menar 

därmed att dessa justeringar inte nödvändigtvis behöver göras i denna studies 

undervisningsförbättrande ansats. Det beror på att elevernas behov och svårigheter 

kan se annorlunda ut.  

22 
 



En fallstudie om språkutvecklande arbetssätt för nyanlända och 

flerspråkiga elever på gymnasiet 

I en magisteruppsats i didaktik av Lina Sabri Slewa studeras lärares föreställningar 

och erfarenheter av att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elever på gymnasiet. 

Baserat på fokusgruppsamtal, litteratur och egen erfarenhet beskriver hon hur 

undervisning kan göras mer språkutvecklande i alla ämnen. Några stora slutsattser 

studien drar är att genrebaserat arbetssätt och användandet av modellen Cummins 

fyrfältare gynnar flerspråkiga elevers utveckling av språk- och ämneskunskaper. 

Dessa innebär att vardagsspråket bör integreras med skolans språk eftersom det 

inte tar lika lång tid att lära sig.  Uppgifterna ska även variera i hög och låg 37

svårighetsgrad genom att börja med det konkreta och gå till det abstrakta med 

stöttning till eleven.  Utöver det som nämnts är det viktigt att läraren har en god 38

inställning och syn på nyanlända elever, varierar sin undervisning och arbetar 

ämnesövergripande med exempelvis modersmålslärare. Studien uttrycker att det är 

alla lärares ansvar att utveckla elevernas litteracitet men att många ämneslärare 

lägger det ansvaret på språklärare, vilket har negativa effekter.  

Bearbetning och analys 

Lektionstillfälle 1 

För att kunna studera och bearbeta introduktionen i enlighet med Skolverkets 

rekommendationer granskade vi först gemensamt videoinspelningen och svaren från 

de muntliga elevintervjuer som gjordes under observation 1. Under tiden då 

videoinspelningen granskades var det viktigt för oss att hålla ett strikt fokus på 

språkutveckling ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom videon går att granskas ur 

37
 Sabri Slewa, Lina. (2017). En fallstudie om språkutvecklande arbetssätt för nyanlända och flerspråkiga elever 

på gymnasiet. Magister i didaktik. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens Högskola. S 

56 

38 Ibid. S 57 
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flera. Datainsamlingen diskuterades gemensamt genom tre uppdelningar. I ett 

undervisningsperspektiv, lärarperspektiv och elevperspektiv i syfte att synliggöra 

vilka kritiska aspekter som står i vägen för lärandet och hur dessa påverkar 

varandra.  

 

I vår analys av undervisningen inkluderas powerpointen och den information som 

ges till eleverna. Vi diskuterade kring upplägget och informationens relevans utifrån 

arbetsområdet. Den information som gavs var till viss del en repetition kring 

skissteknik, materiallära, hjälpmedel och bedömning. Det som vi diskuterade 

beskrivs här nedan. 

Undervisningsperspektiv 

● Viss information i powerpointen borde byta plats för att följa lärandets 

kunskapsuppbyggnad. Exempelvis introducerades flytande maskeringstejp 

innan den som eleverna är bekanta med och använder i skolan. 

● Introduktionen frångicks ofta och leddes in på sidospår vilket kan vara 

förvirrande för de elever som försöker fokusera på powerpointen.  

● Begrepp förklaras genom exempel eller av varandra i gruppen. Trots detta 

visade det sig i de elevintervjuer som gjordes efteråt att dessa begrepp inte 

har förståtts. Eleverna uttryckte en önskan att begreppen ska förklaras genom 

att visas praktiskt eller genom fler exempel.  

● Ett äldre elevexempel av uppgiften gavs och betyg och kvaliteter talades 

utifrån det arbetet. De elever som intervjuades uppskattade att elevexempel 

ges. Däremot var den av en hög kvalitet vilket eleverna önskade att få se en 

bredare variation av där E,C och A presenteras. Detta för att få en mer 

nyanserad bild av hur olika kvaliteter utmärks och bedöms. 

● Uppgiften utgår från att välja ut tre personliga föremål. Här ges eleverna 

möjlighet att utgå från sig själva i sitt bildskapande. Detta bör få utrymme i 

uppgiftens redovisningsform.  
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Lärarperspektiv 

● Läraren uttalar ord tydligt men alldeles för fort. Här uppstår det svårigheter att 

hänga med i språket, speciellt som nyanländ.  

● Läraren tenderar att inte alltid tala meningar till punkt. Detta orsakar 

svårigheter i att följa med i de resonemang och information som sägs.  

● Läraren bjuder ofta in eleverna till samtal och diskussion vilket är ett bra sätt 

för elever att öva språkkunskaper. Däremot bör ordet fördelas på ett mer 

organiserat vis. 

Elevperspektiv 

●  Eleverna har ett klimat där dem talar rakt ut. De avbryter varandra ofta och 

många visar svårigheter i att uttrycka sig språkligt. 

● Då läraren förklarar begreppet applicering utbrister en elev:  

- What the fuu.. här i.. vadå applicering? 

Eleven uttrycker här högt för sig själv att den inte förstår begreppet. Det görs 

utan att uppmärksamma läraren om dess svårighet. Samma elev intervjuades 

efter introduktionen och försökte i sina svar gömma sina språkliga brister 

genom att upprätthålla en fasad av att ha förstått. När jag däremot bad eleven 

att då förklara begreppen för mig så kunde inte elev det.  

● Under lektionstiden observerade jag när eleverna arbetade. Många elever tog 

sina föremål och försökte att kalkera dem direkt på pappret. De instruktioner 

som getts från läraren är att placera ut de tre personliga föremålen i en 

komposition. Muntligt rekommenderade läraren eleverna att ta ett fotografi 

som grund till sitt arbete. Trots det kalkerades många föremål av och bilden 

fick därmed ett ovanifrån perspektiv. Eleverna hade då svårt med att placera 

ut skuggor samt att översätta dess naturliga färger till gråtonskala i blyerts.  
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Val av didaktiska förslag 

Vi kom fram till att många av Skolverkets förslag redan görs till viss mån utifrån 

observationen. Ovan har vi identifierat introduktionens samtliga kritiska aspekter och 

väljer ut tre av Skolverkets rekommendationer att arbeta vidare med utifrån vilka som 

överensstämmer med dem. Sammanfattningsvis är förståelse för begrepp en stor 

svårighet och hur dessa kommuniceras på ett begripligt sätt. En annan aspekt som 

introduktionen behöver arbeta med är att framhäva eleverna mångkulturalitet. Det 

resulterade i att vi valde ut de tre förslagen som visas nedan.  

 
1. Alla lärare ska erkänna elevers identiteter och flerspråkighet, och således använda olika 

språk och erfarenheter i undervisningen. Därmed erkänns klassens mångfald, något som kan 

öka elevers motivation och självförtroende. 

 

2. Samtliga lärare ska hjälpa eleverna med språkutveckling, skapa kommunikativa 

lärandemiljöer och ge eleverna tydliga instruktioner och vägledning (t.ex. om hur man skriver 

labbrapporter, instruktioner, recensioner, uppsatser o.s.v.). Att tydligt presentera 

lektionsstrukturen och målen ger eleverna stötning. Exempelvis ska man presentera viktiga 

begrepp och ingående arbeta med deras innebörd och användningsområden. 

 

3. Lärarna ska ställa öppna frågor och ge mycket visuellt och taktilt stöd t.ex. genom bilder, 

grafer, musik, tidningar, språkspel, laborationer, tredimensionella objekt. Eleverna ska ges 

möjlighet att själv definiera och skriva om relevanta begrepp.  39

 

Lektionstillfälle 2 
Nedan beskrivs hur läraren förändrade sin undervisning utifrån de tre utvalda 

didaktiska förslagen.  

39 Skolverket. Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling. 2016-02-12. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/alla-amnen-ansvariga-for-elevers-sp

rakutveckling-1.199846. 2017-12-25  
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Punkt 1 

Alla lärare ska erkänna elevers identiteter och flerspråkighet, och således använda olika 

språk och erfarenheter i undervisningen. Därmed erkänns klassens mångfald, något som kan 

öka elevers motivation och självförtroende. 

 

Läraren förtydligar vikten av att de tre föremålen som väljs ut ska vara personliga. 

Detta följs upp i uppgiftens redovisning då dessa föremål är av fokus istället för det 

tekniska utförandet. Jag frågar den nyanlända eleven vilka personliga föremål som 

valts ut i hens bildskapande. I bilden syns en mobiltelefon till vänster en bok med en 

penna i bildens mitt och en kamera i bildens nedre högra hörn.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40

 
 

På boken är det skrivet något på elevens modersmål. Jag frågar vad det står och 

eleven förklarar att det är en skolbok i bild från elevens tidigare skolgång i Pakistan. 

Eleven förklarar att en endast har bild tills årskurs 6 där och att all undervisning sker 

utifrån den boken. Boken består av bilder på exempelvis en fågel som eleven 

därefter ska teckna av likadant. Denna undervisning liknar en skolform som 

40
 Kujala, S. (2017). Bild på elevarbete gjort av den nyanlända eleven. Bilden ägs av Kujala, S. 
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bildämnet haft tidigare i Sverige på 1800-talet. Under denna tid handlade ämnet om 

linjeritningar och smakfostran med anslutning till tekniska och naturvetenskapliga 

ämnen. Denna undervisningsform syftar till att utbilda arbetskraft inom industri 

medan dagens bildundervisning numera kan ses som fritt skapande till visuell 

kommunikation.  Eleven jämför och berättar att sin tidigare erfarenhet av 41

bildundervisning skiljer sig från den svenska. Jag frågar sedan om eleven anser att 

bildämnet är viktigt i skolan och vilken användning eleven tror sig ha av dessa 

kunskaper. Eleven uttrycker att bildämnet är mycket viktigt och att det är bra att 

kunna ifall en skulle vilja rita lite. På så vis beskrivs kunnandet mer som en hobby.  

 

Här får vi reda på att eleven förstår att bildämnet är viktigt i skolan. Däremot utan att 

att kunna verbalisera vad dessa kunskaper är bra för. Uppgiften är väldigt fri i vad 

eleverna vill dela med sig till gruppen i sina personliga föremål. Det intressanta är att 

när uppgiften ger möjlighet för att uttrycka sig personligt väljer eleven att spegla sin 

identitet, flerspråkighet och tidigare erfarenheter i sitt bildskapande.  

 

I denna elevens bildskapande har eleven likt många andra i klassen kalkerat av 

formen på mobilen. Detta har inte gjorts med de resterande föremålen vilket gör att 

proportionerna blir fel. Det ser vi genom att boken och pennan är mindre än 

mobiltelefonen. Detta fenomen kan kopplas samman med observationer från 

pilotstudiens bildlärare 1. Läraren beskriver där att de nyanlända eleverna tenderar 

att utgå från sina iakttagelser av vad övriga klasskamrater gör praktiskt och härmar 

deras handlingar istället för att fråga läraren om hjälp när de inte förstår.  

Punkt 2 och 3 

Samtliga lärare ska hjälpa eleverna med språkutveckling, skapa kommunikativa 

lärandemiljöer och ge eleverna tydliga instruktioner och vägledning (t.ex. om hur man skriver 

labbrapporter, instruktioner, recensioner, uppsatser o.s.v.). Att tydligt presentera 

41 Uttryck. Nordenlöw, Marianne. Bildämnets historia från estetisk fostran till fritt skapande. 2009-09-22. 

http://tidningenuttryck.net/bildamnets-historia-fran-estetisk-fostran-till-fritt-skapande/. 2017-12-25  

28 
 

http://tidningenuttryck.net/bildamnets-historia-fran-estetisk-fostran-till-fritt-skapande/


lektionsstrukturen och målen ger eleverna stötning. Exempelvis ska man presentera viktiga 

begrepp och ingående arbeta med deras innebörd och användningsområden. 

 
Lärarna ska ställa öppna frågor och ge mycket visuellt och taktilt stöd t.ex. genom bilder, 

grafer, musik, tidningar, språkspel, laborationer, tredimensionella objekt. Eleverna ska ges 

möjlighet att själv definiera och skriva om relevanta begrepp. 

 

Lektionen startade inne i klassrummet där läraren går igenom lektionsupplägget för 

dagen. Läraren talar om att det har gjorts en nulägesrapport som visar om eleven är 

klar eller inte på tavlan i det vänstra hörnet. Somliga elever har fått ett kryss på 

mitten sträcket vilket läraren förklarar som att uppgiften skulle kunna vara klar men 

kan utvecklas med hjälp av dagens introduktion. På tavlans högra sida står rubriken 

Begrepp. Här delar läraren ut papper och penna till varje elev och förklarar att ord 

och begrepp som kan vara svåra eller om eleverna stöter något övrigt under 

introduktionen kan de anteckna detta. Dessa listas därefter gemensamt upp på 

tavlan. Läraren ger här exempel på några begrepp att hålla utkik efter som kommer 

att tas upp senare i introduktionen. Tyvärr utnyttjade eleverna inte denna möjlighet 

med att skriva upp olika begrepp. Enligt punkt 3 rekommenderas lärare ge eleverna 

möjlighet att själv definiera och skriva om relevanta begrepp. Det är däremot upp till 

eleverna själva att ta tillfället tillvara.  

 

 42

 

42  Kujala, S. (2017). Bild på whiteboardtavlan i klassrummet, taget vid observationstillfälle 2. Bilden ägs av 

Kujala, S. 
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Under introduktionen förklaras begrepp med hjälp av eleverna och med exempel från 

läraren. För att kommunicera hur skuggor faller och kan tecknas använde läraren 

rummet, sig själv och belysningen som hjälp. Läraren visualiserade då vart ljuskällan 

kommer från och hur den avgör vart skuggorna faller. Andra diskussioner uppstår 

senare mellan eleverna under introduktionen när läraren introducerar maskerings 

verktyg som hjälpmedel. Här uttrycker somliga elever att det är fusk att använda 

hjälpmedel i sitt arbete. Dessa elever beskriver hur de inte värderar arbetet lika högt 

om hjälpmedel används. Eleverna förklarar att det beror på att en inte kan bli lika 

stolt över resultatet om allt inte har utförts på egen hand.  

 

Lektionen avslutas senare med att läraren har samlat elevernas tidigare arbeten från 

hela deras vistelse på skolan och ber dem att titta igenom allt för att de ska få syn på 

sin egen utveckling. Hur mycket bildarbeten varje elev hade varierade beroende på 

hur länge eleven varit på den skolan. Eftersom den nyanlända eleven inte gått där 

särskilt länge fanns det endast ett tidigare arbete att titta på. Däremot fick eleven 

möjlighet att se vad klasskamraterna har arbetat med för uppgifter tidigare.  

 

Uppgiftsblad                                                                                             . 
 
Efter introduktionen intervjuade jag den nyanlända eleven som är från Pakistan och 

gått i svensk skola i ca ett och ett halvt år. Jag tog fram uppgiftsbladet och läste högt 

varje mening där jag bad eleven att ringa in de ord som hen inte förstod. Trots att 

uppgiftsbladet inte innehåller mycket text ringades nio ord in. Dessa begrepp var 

föremål, blyerts, rutförstoringar, intressant, skiss, original, betona, gråtonskalan och 

motivet. Trots att introduktionen tidigare förklarade några av dessa begrepp ansåg 

eleven att det är svårt att hänga med då språket talas för fort och känner behov av 

mer visuellt och praktiskt stöd. Genom att visuellt synliggöra hur mycket information 

eleven kan tillgodogöra sig från uppgiftsbladet kan dess kritiska aspekter identifieras. 

Ordvalen blir här problematiska för eleven samt att uppgiftens punkt 1 och 2 är en 

uppdelad mening vilket gör den svårtolkad.  
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Tolkning och resultat 

Utifrån studiens bearbetning och analys framgår det att introduktionen fortfarande 

brister i sin anpassning till nyanlända elever. Trots de förändringar som gjorts från 

tillfälle ett till två är somliga begrepp ändå svåra att förstå och ökad praktisk 

undervisning efterfrågas av den nyanlända eleven. I denna studie har introduktionen 

utvärderats och förändrats i ett skede. För att få svar på studiens första 

frågeställning om hur introduktioner i ämnet bild kan anpassas till nyanlända elever 

där majoriteten av klassen är svensktalande anser jag att studien behöver 

genomföras i flera omgångar. Inom learning study är detta vanligt och benämns som 

intervention.  Denna studie lyckas med att synliggöra några kritiska aspekter och 45

undersöka dess lösningar vilket inom learning study avses vara studiens resultat. 

Studien har identifierat att lärares begreppsanvändning och kulturellt bundna 

antaganden är problematiska för nyanlända elever. I den insamlade datan uttrycker 

eleverna hur begrepp måste förklaras mer visuellt genom praktiska utföranden. 

Introduktionen refererar till tidigare arbeten i rutförstoring och gråtonskala som 

läraren antar att eleverna har erfarenhet av. Eftersom den nyanlända eleven inte 

43 Kujala, S. (2017). Bild på uppgiftsbladet. Bilden ägs av Kujala, S. 

44 Kujala, S. (2017). Detaljbild på uppgiftsbladet. Bilden ägs av Kujala, S. 

45 Carlgren, Ingrid (red.), Undervisningsutvecklande forskning: exemplet learning study, Första upplagan, 

första tryckningen, Malmö, 2017. S 179 
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delar samma erfarenhet som övriga klasskamrater i ämnet försvårar denna 

tillbakablick elevens förmåga att tillgodogöra sig den nuvarande uppgiften. Här 

synliggörs det att elevens kulturella historia inom bildämnet skiljer sig från övriga 

klasskamrater men inte hur. Detta kan tolkas som att eleven inte ses som en del av 

gruppen vilket påverkar individens förhållningssätt till varandra. Lärande och 

utveckling i samspel med andra riskerar här att gå förlorat för den nyanlända eleven 

eftersom ett vi och dom perspektiv omedvetet upprätthålls. Vidare diskuterade och 

uttryckte eleverna bedömning och hur en går tillväga för högre betyg. Introduktionen 

utgår från en mycket hög kvalitet vilket inte synliggör hur förmågor kan framställas 

med olika uttryck i uppgiften. På så vis blir lärarens efterfrågan och elevernas mål att 

åstadkomma den givna bilden. I elevernas arbeten blir alltså det viktigaste att 

återskapa denna bilden snarare än att konstruera sin egen. I följd av detta förlorar 

uppgiftens tre personliga föremål och elevernas individualitet sin relevans. Utifrån 

dessa kritiska aspekter skulle nästa invention kunna ha som målsättning att skapa 

samhörighet i gruppen och låta uppgiften framhäva dessa individer genom ett 

interkulturellt undervisningsperspektiv.  

 

Trots dessa resultat är det inte tillräckligt för att besvara frågeställningen i hur detta 

kan ske. Ur ett sociokulturellt perspektiv drar jag som slutsatts att frågeställningen 

inte är besvarbar. Tidigare i studien hänvisar jag till Roger Säljö som beskriver hur 

kulturella företeelser och kommunikativa mönster måste kunna förstås och tolkas för 

att uppnå kunskap. Det är då inte möjligt att se undervisningsmetoder och 

teknologier som ersättare eller absoluta lösningar när eleverna först och främs är i 

behov av att samspela med varandra.  

 

Innan studien genomfördes trodde jag att Skolverkets rekommendationer skulle 

innebära mycket bearbetning och förändringar av introduktionen för läraren.  

Det skulle då bidra till ökad stress och ytterligare saker att göra för de redan mycket 

upptagna lärarna i skolan. Studien visade till min förvåning att många av de 

rekommendationer som ges redan fanns till stor del i praktiken utifrån den 
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introduktion som studien utvecklat. Däremot uppfyller dessa aspekter inte sitt syfte 

om läraren inte utför sin praktik medvetet och synliggör de moment som nyanlända 

elever är i behov av. Exempelvis är aspekten att erkänna klassens mångfald i denna 

studie genom bilduppgiftens tre personliga föremål. Men om inte dessa ges utrymme 

i redovisningen går denna aspekt förlorad.  

Slutdiskussion 
 
Att studien genomförts praktiknära och tillsammans med en verksam bildlärare har 

varit en positiv upplevelse för båda parter. Vi har tillsammans lyckats närma oss det 

specifika lärandet för nyanlända elever i relation till bildundervisningen genom 

learning study som utgångspunkt. Jag upplever att metoden har både givit mig och 

läraren mycket kunskap och medvetenhet i vår undervisningspraktik. Ingrid Carlgren 

skriver i Undervisningsutvecklande forskning att sedan lärarutbildningen blev en del 

av högskolan 1977 startades en akademiseringsprocss som inneburit att 

metodikinstitutionerna där muntlig traderad kunskap försvunnit. Därmed har intresset 

för praktiska och metodiska frågor minskat och ersatts av olika teoretiska perspektiv 

på lärande.  Lärarrollen kom därför mer att handla om att leda elevernas lärande i 46

deras eget arbete istället för att ha lärarledd helklassundervisning. Numera anses 

detta som ett problem då den allmänna uppfattningen idag är att undervisningen 

avgör elevernas kunskapsresultat. På så vis är det ett centralt fokus att förbättra 

undervisningens kvalitet vilket gör att forskning som leder till bättre undervisning är 

allt viktigare och behövs till lärarutbildningen.  47

 
Läraren som samverkat i studien har med egen tid utan ekonomisk komposition från 

sin arbetsplats medverkat. Jag upplevde att det var problematiskt eftersom vissa 

möten då tvingades läggas utanför lärarens arbetstider. Det tenderade att bli ett 

stressmoment för läraren vilket generellt kan resultera i att praktiknära studier inte 

46 Carlgren, Ingrid (red.), Undervisningsutvecklande forskning: exemplet learning study, Första upplagan, 

första tryckningen, Malmö, 2017. S 7  

47 Ibid. S 8 
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görs eller inte fortsätter att göras systematiskt vilket denna studie visar ett behov av. 

För att uppnå högre undervisningskvalitet är det därför viktigt att praktiknära studier 

prioriteras mer i skolans verksamhet.  

 

Boken Skolans möte med nyanlända som nämns i tidigare forskning redogör för att 

bilden av och skolans arbete för nyanlända är både negativ och bristande. De 

förklarar att individens synsätt är avgörande för undervisningens utveckling. Därmed 

kan en säga att detta arbete är minst lika viktigt som att förmedla kunskap. För att nå 

framgång behöver människor som berör skolan se nyanlända elever som en tillgång 

och uttala att alla lärare oavsett skolämne ansvarar för att arbeta språkutvecklande 

så att det inte endast faller på språklärare. Detta reser funderingar kring hur det 

interkulturella kunnandet förmedlas till verksamma lärare? Varför den negativa synen 

existerar inom skolan? och Vad behöver vi göra för att förändra denna uppfattning?  

Gestaltning  
  
Studien beskriver ett befintligt glapp inom kommunikation och förmedlande av 

kunskap mellan individer i skolans bildundervisning. Detta glapp är mycket komplext 

i sin existens och talas om i denna studie som undervisningens kritiska aspekter. I 

studien synliggörs dessa genom observationer inspirerade av metoden Learning 

study medan gestaltningen ämnar att närmar sig uppgiftsbaldets kritiska aspekter på 

ett annat vis, genom skapandet. Elevernas uppgift är i skissteknik där de skapar sin 

egen komposition med tre personliga föremål. Uppgiftsbladet är utformat med både 

text och bild vilket utgör en stor grund till hur eleverna har tolkat uppgiften. För att i 

gestaltningen kunna synliggöra uppgiftsbaldets kritiska aspekter behöver jag ta reda 

på hur eleverna har tolkat uppgiften annorlunda gentemot vad som var ämnat. 

Gestaltningen resulterar därav i tre bilder, en bild som visar vad uppgiften säger, en 

av hur eleverna tolkat uppgiften och till sist hur uppgiften var menad att tolkas.  
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För att kunna förstå hur eleverna tolkat uppgiften har jag studerat elevernas 

arbetsprocess och fotografier av deras arbeten för att kunna återskapa en bild som 

visar deras resultat. Denna bild symboliserar alltså hur majoriteten av eleverna har 

tolkat och utfört uppgiften. Därefter gör jag uppgiften ytterligare en gång med 

utgångspunkt i hur jag som blivande lärare tolkar och utför uppgiften. Genom dessa 

olika perspektiv kan arbetena i jämförelse med varandra synliggöra vilka skillnader 

som uppstår. I en analys av dessa skillnader kan gestaltningen identifiera vad som 

gått förlorat i kommunikationen till eleverna och visar på så vis dess kritiska 

aspekter.  
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För att i nästa steg gestalta vad uppgiften kommunicerar har jag använt mig av 

uppgiftsbladet. I syfte att förstå hur studiens nyanlända elev tolkar uppgiftsbladet bad 

jag eleven att ringa in de ord som hen inte förstår medan jag läste högt. Det 

resulterade i att nio ord markerades vilket tyder på att elevens förutsättning för att 

skapa en helhetsförståelse av uppgiften är problematisk. Jag visualiserar 

uppgiftsbladet intill de två konstruerade exemplen som nämns ovan. Uppgiftsbaldet 

bearbetas så att de ord som eleven inte förstår blir svartmarkerade. Denna del av 
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gestaltningen symboliserar vilken utgångspunkt den nyanlända eleven har i att förstå 

uppgiften och vilka förutsättningar som finns för att lyckas. Då studien ser 

på kunnandet ur ett sociokulturellt perspektiv där vår kunskap är bundet till våra 

tidigare erfarenheter kan vi konstatera att våra förkunskaper är olika. Syftet med 

gestaltningens bearbetade uppgiftsblad är att ge oss en inblick i den nyanlända 

elevens situation där språket är en exkluderande faktor.    

Elevperspektiv 
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Eleverna har utfört uppgiften på snarlika vis där dessa tre föremål är återkommande, 

mobilen, hörlurarna och bankomatkortet. Dessa föremål kan kopplas som 

personliga. Trots det tolkar jag att dessa återkommande föremål har valts med 

påverkan från uppgiftsbladets bild som visar motsvarande artefakter. I 

arbetsprocessen har majoriteten av eleverna placerat sina föremål ovanpå pappret 

och kalkerat. Föremålen får på så vis sin realistiska storlek men har ett 

ovanifrånperspektiv som gör att skuggor och ljus inte faller från ett specifikt håll. 

Eleverna var även försiktiga i sitt användande av gråtonskalans kontraster för att 

skapa djup i bilden. Uppgiftsbladet hänvisar även till en tidigare uppgift i rutförstoring 

som hjälpmedel till att skapa sin bild. Denna metod kom inte att användas av någon 

elev.  
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Lärarperspektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50

 
 
Som blivande lärare i bild och slöjd betyder bildämnet mycket mer än att kunna 

teckna. Det är en förmåga att kommunicera med bilder som lärs ut där förmedlandet 

då blir viktigt. Därför har jag valt ut tre föremål som är personliga för endast mig och 

är utplacerade i en medveten komposition där bl.a. riktningar har betydelse. Ett 

exempel ur denna bild är förlovningsringens riktning åt höger vilket symboliserar en 

framåtrörelse. I bilden är ringen placerad ovanpå min favoritbok och framför den åt 

höger är min elektroniska nyckel som ger mig tillträde till lärarutbildningens lokaler. I 

denna komposition vill jag förmedla att jag lyckats studera trots mina läs och 

skrivsvårigheter tack vare det stöd som människor i min närhet har givit mig. 

Uppgiftsbladet föreslår att eleven bygger vidare på tidigare kunskaper från en uppgift 

i rutförstoring. Jag har därför använt den metoden i mitt bildskapande. Eftersom den 

nyanlända eleven saknar dessa förkunskaper och då kunskapsutveckling anses ske 

i samband med andra blir klasskamraters arbetsprocess en utgångspunkt i hur 

eleven löser uppgiften. Den nyanländas arbete skiljer sig inte mycket från övriga 

klasskamraters arbeten då majoriteten har löst uppgiften på liknande sätt.  
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Uppgiftsbladets kritiska aspekter 

Gestaltningen synliggör att de två tolkningarna av uppgiften skiljer sig från varandra. 

Elevperspektivet visar att bilden i uppgiftsbladet förhindrar elevernas process att 

kommunicera något personligt genom tre föremål. Istället blir bilden ett ideal som 

eleverna inspireras av i sitt skapande. Texten innehåller 9 ord som är problematiska 

för den nyanlända eleven. Det visade sig även att jag anser användningen av ordet 

intressant som problematiskt eftersom det blir en subjektiv tolkning. Uppgiften 

definierar inte heller vad intressant i denna kontext innebär.  
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Punk 1 och 2 i uppgiften borde läsas separat och ange olika göranden men antyder i 

detta fall till ett görande i en mening. Detta fel i strukturen är missvisande och kräver 

högre läsförmåga hos varje elev för att kunna tolka vad som avses. Jag har redan 

tagit upp att uppgiftsbladet hänvisar till elevernas tidigare kunskaper i rutförstoring. 

Användandet av dessa tidigare kunskaper återkommer däremot inte i uppgiftens 

arbetsbeskrivning, utifrån punkt 1-5. Den talar endast om för eleven att placera ut tre 

föremål, utan att nämna personliga, på ett intressant sätt framför sig. Skissa sedan 

av dessa, ta ett ritpapper och gör ditt orginal. I lärarens undervisning tillkommer 

ytterligare information utöver uppgiftsbladet. Läraren rekommenderar då eleverna att 

ta ett fotografi som förlaga till bildskapandet eftersom ljus och skuggor förändras vid 

varje lektion. I bilden med ett lärarperspektiv kan vi se att det finns en införstådd 

förmåga att tolka in arbetsprocessens förlopp. Då eleverna saknar den förmågan 

behöver uppgiften anpassa sitt språkbruk till att bli mer konkret och beskrivande i 

vad som avses. Elevernas arbeten är ett resultat av uppgiftsbladets kommunikation. 

Gestaltningen visar på liknande kritiska aspekter som framkommer i studiens 

observationer. Däremot bidrar studiens gestaltande del till att synliggöra vilken 

påverkan uppgiftsbladet har på elevernas arbeten samt att kommunikationen av 

uppgiftens arbetsprocess är bristande och tolkas olika ur elev- och lärarperspektiv.  
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