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Abstrakt

Uppsatsen behandlar hur barn med annan kulturell bakgrunds bildvärldar

skiljer sig från den svenska normen. Vad är det som gör att vissa elever har

svårare än andra i bildundervisningen? Hur kan vi arbeta som bildlärare och

vilka kunskaper bör vi ha för att bäst bemöta olika sorters bildkompetenser?

Studien behandlar bildspråket och gör jämförelser med det talade och skrivna

språket. Den behandlar vikten av att arbeta bildspråkligt med barn i olika

stadier för att få ett utvecklat bildspråk. Vidare belyser jag också vikten av att

lärare får en bred kulturell kännedom för att undervisa på bästa sätt.

Uppsatsen bygger på intervjuer med olika typer av lärare och elever samt

elevers bildmaterial i en svensk grundskola med hög invandrartäthet.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Jag vill undersöka hur invandrarbarns bildvärldar ser ut därför att jag i mitt

yrke som bildlärare, där jag arbetar i en grundskola i årskurs 5-9 med 80

procent barn från andra länder och med cirka trettio olika språk, märker

skillnader i barnens bildvärldar. Med bildvärldar menar jag barnens inre eller

mentala bildvärdar. Den bildbank man har lagrad, där man kan plocka olika

tecken för att förstå eller framställa bilder. De skillnader jag märker finns

framför allt i bildskapandet, hur lätt eller svårt man har att framställa det man

vill i sin bild. Ett exempel på detta är när elever som ska måla något utbrister:

- Det finns ingen orange färg?

Varpå jag naturligtvis svarar att:

- Nej, du måste blanda.

Eleven undrar då vad jag menar och frågar:

- Vad menar du? Eller  – Hur då?

De första gångerna jag stötte på detta undrade jag vad det var för slöa elever

jag hade. Men efter upprepade tillfällen har jag förstått att en del av dessa

elever inte har använt material på det sättet att man vet att man kan blanda till

olika färger. Detta kan innebära att man inte har haft tillgång till färger tidigare

eller så kanske man snarare inte haft tillgång till fäger som man lätt blandar.

Dessa elever har kanske inte heller arbetat med material på ett sådant sätt att

det faller sig naturligt vilka färger man blandar för att få fram olika färger. Det

ska tilläggas att detta är elever på högstadiet jag talar om.

Det kan också finnas skillnader i avläsning av bilder men de framträder inte

lika tydligt.

1.2 Syfte

Jag utgår ifrån antagandet att den mentala bildvärlden skiljer sig mellan olika

kulturer eftersom de externa bildvärldarna gör det.1 Syftet är att undersöka vad

detta får för konsekvenser för bildundervisningen i Sverige för de barn som har

                                                
1  Se till exempel Sahlström Berit, Bildförståelse inom och mellan kulturer, Hallgren & Fallgren

Studieförlag AB, 1997, eller Kälvesten A-L & Ödman M, Barn i 5 länder tecknar och tänker,

Liber Utbildningsförlaget, 1979.
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annan kulturell bakgrund. Jag hoppas därför få syn på vilka svårigheter att

uttrycka sig och förstå, på grund av bristande förmåga att orientera sig

bildmässigt som kan finnas. Det vill säga vilken bildkompetens som finns

beroende av hur man tidigare har mött och arbetat med bilder.

Därför vill jag också veta hur deras tidigare bildundervisning har sett ut och

vilka typer av bilder de mött innan de börjat i svensk skola.

1.3 Frågeställning

Hur kan vi arbeta som bildlärare med barn från olika kulturer, och vilka

kunskaper bör vi ha för att bäst bemöta olika sorters bildkompetenser?

1.4 Teorier och begreppsdefinitioner

De teoretiska perspektiv som jag har funnit särskilt användbara är språkteori

och bildtolkningsteori. Jag kommer att presentera dessa närmare nedan.

Jag tar också upp teorier kring barns bildutveckling.

1.4.1 SPRÅKTEORI

Semiotikens syn på den synliga världen som uppbyggnad av tecken och språk

bygger på att man förstår tecknen.

En av semiotikens grundare, lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913)

bygger sin språkteori utifrån distinktionen mellan la langue /språket och la

parole /talet. Där talar han om språket som ett system av tecken som

tillsammans bildar ett språk. Varje ord består av flera ihopsatta tecken. Gert Z

Nordström benämner språket kod och talet meddelande.2

Precis som bokstäver bildar ord, bildar olika visuella tecken en bild. Ord kan

sedan sättas ihop till meningar för att få vidare innebörd, detsamma gäller för

bildobjekt. De olika bildobjekten i en bild bildar mening tillsammans.

Om man då inte har lärt sig hur man sammanfogar dessa små tecken till ord

eller bilder, än mindre hur man sammanfogar eller läser orden/bilderna som

meningar eller stycken, blir detta som att lära sig ett nytt språk. Dessa individer

kallar jag för bildanalfabeter. De har alltså inte lärt sig att ”knäcka koden”.

Detta gäller i en miljö och i en kontext som man inte har mött tidigare. I den

                                                
2 Nordström Gert Z, ”Den Zemiotiska bildteorin”, Rum relation Retorik, Carlsson Bokförlag,

1996, s.15.



Catrine Björck 2006-05-05 7

visuella miljö och kontext som man känner sig hemma i är man inte

bildanalfabet.

Om man inte har lärt sig att avläsa tvådimensionella bilder som är typiska för

en kultur, blir det svårt att ens utläsa ett enskilt tecken. Än mindre förstå

sådana sammansatta bilder som vi möter i till exempel massmedia. Nordström

skriver också:

Seendet är ett språk i den meningen att vi lär oss se som vi lär oss tala. /…/ Jag

menar att massmedierna inte bara påverkar vårt beteende, de kodar också vårt

seende och våra tecken.3

Det betyder att det handlar om att man behärskar eller inte behärskar

konventioner. Det vill säga kulturella överenskommelser om hur koden ska

knäckas.

Man måste ta i beaktande att människor från olika hörn av världen har mött

olika typer av bilder och synintryck.

1.4.2 SPRÅKANVÄNDNING

Det har gjorts mycket forskning kring hur vi använder språk på olika sätt i

olika länder. Dan I. Slobin vid University of California har tittat på hur verb

som beskriver hur något sker används i olika utsträckning för att berätta något.

Han menar att i vissa språk som till exempel tyska, engelska och svenska blir

berättelsen mer nyanserad på grund av hur man uttrycker sig med hjälp av

dessa verb. I andra språk som till exempel i franska, italienska och spanska

används sådana verb inte lika ofta. Han tar bland annat upp en strof ur en saga

där man kan se att detta blir tydligt.

På engelska lyder en mening så här:

An owl popped out.

På Spanska blir samman mening:

Sale un buho.  ’Exist an owl’

I den engelska versionen beskrivs hur man träffar på ugglan, medan man i den

spanska endast förstår att det finns en uggla. Här kan vi se att det blir en

                                                
3 Ibid., s.20.
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skillnad i hur man använder språken och vilken uppfattning vi får av

händelsen.

Slobin skriver så här:

We must make use of the tools that are provided by the particular language we

are using. /…/ Each language provides a set of preferred perspectives  on

events. 4

Jag menar att det är på liknande sätt i bildspråket. Beroende på vilket språk

man har lärt sig så uttrycker man sig på olika sätt. De bilder som man mött och

de bilder som man använt färgar ens sätt att uttrycka sig i bild. Har man inte

träffat på en viss typ av bilder kan man heller inte använda sig av dem eller

förstå dessa.

1.4.3  BILDTOLKNING

Norman Bryson menar att det är skillnad mellan perception och igenkänning.

Där igenkänningen blir något socialt betingat som man lärt sig. Hur man lärt

sig att kombinera tecknen gör att man får ett igenkännande, ungefär som i

språkens ord.5

Kenneth Karlsson diskuterar detta:

Att känna igen en bild är snarare en förmåga som förutsätter kompetens i

handhavandet och bekantskap med socialt konstruerade igenkänningskoder.

Den avgörande skillnaden mellan termen ”perception” och termen

”igenkänning” är att den senare är social.6

I de flesta fall kanske det inte rör sig om olika språk utan snarare dialekter, där

det finns skillnader, dock ej så stora att inte de flesta kan utläsa dem. Men sen

finns det också skilda språk även i bilder.

                                                
4 Dan Slobin, ”Cognitive and Communicative Consequences of Linguistic Diversity”, i The

Diversity of Languages and Language learning, Strömqvist, Sven (red.), Lunds university,

Centre for Languages and Literature 2002, s.10, (min kursiv).
5Karlsson Kenneth, ”Från Saussure till Ricoeur…”, Rum, relation och retorik, Carlsson

Bokförlag, 1996, s.101ff.
6 Ibid., s. 103.
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Ett exempel på detta kan vara den konst som urinvånarna i Australien använder

sig av, som är väldigt annorlunda för oss. En annan kan vara den tradition av

mönster som man använder i Afrikanska kulturer, som vi kanske inte alls

uppfattar på samma sätt som de som omges av dem. Också våra svenska samer

har en mönstertradition som svenskar i allmänhet inte har någon större

kännedom om.

Berit Sahlström, bildforskare med särskilt intresse för visuell kommunikation

mellan kulturer, skriver att:

Mönstertraditionen är vad man kan kalla ”nedärvd” vilket ju egentligen är en

felaktig beskrivning av hur kulturens estetiska traditioner överförs. Snarare

borde de kallas ”inlärda” men inlärningen sker inte inom den formella

utbildningens ramar, utan vid sidan om.7

Vidare refererar hon till psykologen Robert Miller som menar att hur man

uppfattar en tvådimensionell bild beror på vilka tidigare erfarenheter man har

av denna typ av bilder. Har man ingen tidigare erfarenhet av till exempel

perspektivteckningar har man svårt att utläsa dessa. Hon tar också upp Andreas

Fuglesangs forskning om bildförståelse i bistånds- och hjälpverksamhet. Han

menar att bildavläsningsförmågan inte automatiskt följer med när man lär ut

läs och skrivkunnighet, inte heller med en allmän positiv utveckling i tredje

världen.8

Man kan därför inte ta för givet att man kan avläsa, tolka och göra bilder utan

att lära sig detta på något sätt. Det barn som ej ännu lärt sig dessa koder får det

svårt i andra ämnen också. Hur svårt blir det inte att i till exempel NO-ämnet

förstå den illustrerande bilden, som är där för att underlätta, om man bara ser

den som former som man ej kan utläsa. Forskaren inom konst- och

bildvetenskap Yvonne Eriksson skriver:

                                                
7Sahlström Berit, Bildförståelse inom och mellan kulturer, Hallgren & Fallgren Studieförlag AB,

1997. s. 96.

8 Ibid., s.104 ff.
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I studier som har genomförts under senare år, har det visat sig att skolelever

som har läs- och skrivsvårigheter inte kan tillgodogöra sig bildinnehållet i

läroböcker på samma sätt som medel- och högpresterande barn kan.9

Hon menar därför att det är viktigt att tidigt hjälpa barn närma sig bilder, vilket

man kan göra med hjälp av bilderböcker.

Sahlström diskuterar också detta och menar att detta kan innebära stora

problem för elever som inte lärt sig bildkoden.

Den skolelev som kommer till skolan och till en början inte ens förstår bilderna

som illustrationer i böckerna – eller, rättare sagt, inte förstår dem på rätt sätt –

får dubbla koder att knäcka. /…/ Det kan till och med vara svårt att utifrån det

etablerade samhället beskriva för den okunnige eleven vilka bildkonventioner

som finns (hur bilder ska ”läsas”).10

1.4.4 BARNETS SPRÅKUTVECKLING

Professorn i lingvistik Sven Strömqvist skriver att barn är beroende av socialt

samspel med andra människor för sin språkutveckling. Vad barnet gör och

tillsammans med vilka påverkar hur barnets språk utvecklas.

Språkutvecklingen beror också på barnets biologiska utveckling. Det är alltså

samspelet mellan dessa som avgör hur barnets språk utvecklas.

Ett barn lär sig inte allt lika bra samtidigt. Beroende på hur mycket tid som

ägnats åt till exempel talet påverkar hur att barnets tal utvecklats. Vi är också

beroende av feedback för att utvecklas. Den respons vi får av vår omgivning på

våra handlingar gör att vi utvecklas. Denna respons kan ske i olika sociala

sammanhang, till exempel i hemmet med föräldrarna eller också i skolan med

lärare.11

Vidare nämner Strömqvist att forskarna D Brenneis och L Lein har studerat

barn i Amerika och på Fiji och kommit fram till att det finns skillnader i barns

                                                
9 Eriksson Yvonne, Läsa högt för barn, Lund: Studentlitteratur 2006, s.3, Under utgivning.

10 Sahlström Berit, a.a., s. 98.

11 Strömqvist Sven, Barns språk, Gleerups förlag, 1984, s. 21ff.
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kommunikationsmönster i olika världsdelar. Vilket beror på hur man har lärt

sig uttrycka sig av sin omgivning.12 Han skriver också:

Att kunna tala om och beskriva språket följer inte automatiskt av att man kan

språket, utan verkar vara en speciell sorts färdighet./…/ Man kan vara medveten

om något på olika nivåer och någon grad av medvetenhet om språket är i själva

verket en förutsättning för att man överhuvudtaget ska lära sig det.13

Den kunskap man får när man kan läsa och skriva är något som inte kommer

automatiskt när man kan tala och förstå ett språk. Att lära sig bokstäver och att

lära sig skriva är inget som kommer av sig självt bara för att man kan tala ett

språk. Det kräver en speciell inlärning för detta. Det förhåller sig på samma

sätt när det gäller bilder. Att man kan se och förstå en bild innebär inte

automatiskt att man kan rita  och uttrycka sig i bild. Jag gör alltså en liknande

jämförelse med läsförståelse som jag gjorde med begreppet ”bildanalfabeter”.

Eriksson skriver också:

Att betrakta en bild och leva sig in i den är endast möjligt om den samtidigt

framkallar minnen som i kombination med det man ser möjliggör en tolkning

och därmed en förståelse.14

Har man inte tidigare mött speciellt många bilder och har dessa som referenser,

är det svårt att själv göra och tolka bilder.

Strömqvist diskuterar hur barn i språkinlärning använder sig av självrättning.

Det vill säga att barnet provar ord och rättar till ordföljd och uttal själv. I hans

undersökning med treåringar i kommunikation med sina mammor, uppmanar

mamman barnet till självrättning genom frågor så att barnet rättar sig självt för

att göra sig förstådd.15

                                                
12 Ibid., s.131.
13 Ibid., s. 135.
14 Eriksson Yvonne, a.a., s.3.
15 Strömqvist Sven, a.a., s.145f.
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Detta borde också kunna gälla för träning när det gäller att göra och förstå

bilder. När barnet får träna sig i att göra bilder och samtala om dem med till

exempel en förälder eller lärare ökar det förmågan att uttrycka sig i bild.

Eriksson skriver:

För att kunna ta del av den information som bilder erbjuder måste betraktaren

ofta vara tränad i att tolka  bilder. Det lär man sig vanligtvis genom att aktivt

titta på bilder tillsammans med andra. /…/ Det är viktigt att barn tidigt i livet

kommer i kontakt med aktiv bildtolkning för att kunna bygga upp en nödvändig

repertoar av bilder som utgör ett stöd för framtida bildtolkning.16

1.4.5 STADIETEORI OCH BILDREPERTOARER

När man mäter kvalitativa förändringar i barns bilder använder man sig ofta av

stadieteorier. Det vill säga att man utifrån hur väl barnet avbildar något delar in

barnets bildutveckling i olika stadier. Dessa kan man sedan koppla till olika

åldrar i barns utveckling.

George Henri Luquet konstruerade en stadiumindelning i början av 1900-talet

som bygger på olika stadium av realism.

1. Det förta stadiet kallar han för slumpmässig realism. Vilket betyder att

realismen kommer till av en slump, man ser att de streck man ritat på pappret

liknar något.

2. Det andra är realism med förhinder. Det innebär att man misslyckas med

att rita så att omgivningen förstår.

3. Det tredje stadiumet är logisk realism. Här ritar man av det man vet även

sådant som inte syns. Till exempel ritar man örat på en kopp trots att den inte

syns från betraktarens vinkel.  Här hamnar också det som man kallar för

röntgenbilder, som innebär att man ritar till exempel hus utifrån men ritar

också med det som sker inuti huset.

4. Det fjärde är visuell realism. Det vill säga att man ritar det man ser.17

Karin Aronsson skriver i stället om bildrepertoarer, som hon menar är ett bättre

sätt att utgå ifrån när man tittar på barns bilder. Med bildrepertoarer menar

                                                
16 Eriksson Yvonne, a.a., s.4.
17 Aronsson Karin, Barns världar – Barns bilder, Natur och Kultur, 1997, s. 58.
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man att man kan dela in barnens bilder i olika genrer. En del barn ritar streck,

en del ritar figurer andra använder sig av färger i sina bilder. Utifrån olika

repertoarer kan man sedan kategorisera barns bilder. Denna modell bygger inte

på att man naturligt går från det ena till det andra stegvis utifrån olika åldrar.18

1.4.6 AVBILDNING I ISLAM

Att avbilda en levande varelse anses inte vara förenligt med Koranen enligt

vissa stränga tolkningar i den islamiska traditionen. En som har forskat kring

detta är Ismail Özgür Soganci vid Arizona State University, han refererar i en

artikel till Ahmed Sahin, som menar att det finns två typer av bilder. Det är

helkropps- och halvkropps- bilder. Det är helkroppsbilderna som är problemet

enligt Sahin. Om man har helkroppsbilder men inte exponerar dessa på väggen

är det inget problem. Däremot om man hänger upp dessa till beskådande

medför detta att bönerna till Guden få mindre effekt. Detta gäller både bilder

av människor och djur.19

Att göra karikatyrer av  profeten Mohammed har medfört omfattande

diskussioner, då danska Jyllands-Posten och den väckelsekristna norska

tidskriften Magazinet, utlyste en tävling i detta och sedan publicerade

bidragen.

Detta har gjort att imamer från hela världen har protesterat och krävt att

Danmark och Norge ska be om ursäkt.20

Det är vilken muslimsk inriktning man tillhör och hur strikt trogen man är som

avgör om man anser att avbildningar av människor och djur är förbjudna. Olika

inriktningar gör sina egna tolkningar. Att  avbilda profeten Mohammed är

också förbjudet inom många inriktningar men också här beror det på om man

använder Koranen som en lagbok eller som en religiös text.21

                                                
18 Ibid., s. 18.
19 Özgür Soganci, Mom, why isn´t there a picture of our prophet?, International Journal of

Education through Art Nr. 1, 2005, s. 24.
20 Dagens Nyheter, Muslimsk grupp hotar Danmark och Norge med bojkott. 21januari 2006.
21 Samuelsson Jan, Islam i Sverige Nutid och framtid, Natur och Kultur, 1999, s.135f.
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2 TIDIGARE FORSKNING

2.1 Barnets bildutveckling

En hel del tidigare forskning har gjorts på barns bilder, där man tittat på bland

annat barnens utveckling i förhållande till ålder. Då har man delat in barnens

utveckling i olika steg så kallad stadieteori. Man försöker då se i vilken ålder

barnen är i de olika stadierna. Detta är den stadieteori jag beskriver under

punkt 1.4.5 Den forskning som gjorts utgår i huvudsak från västerländska barn

som man sedan har tagits för universell. I Sverige använder vi denna redan på

Barnavårdscentralens treårskontroll, då barnet får rita en bild för att man ska

se hur långt det kommit i utvecklingen.

Karin Aronsson som är en av de främsta svenska forskarna inom området

diskuterar detta i sin bok Barns världar – Barns bilder, hon tar också upp en

annan modell som innebär  bildrepertoarer eller tekniker istället för stadier.

Denna har jag också redogjort för under punkt 1.4.5.

Det har också gjorts forskning kring hur barnens sociala värld speglar sig i

barnens bilder. Man har till exempel tittat på hur storleken på människor i

barns bilder har att göra med hur viktiga de är i barnets liv. Barnet ritar det som

är viktig för dem större i bilden och de mindre viktiga blir ritade mindre, precis

som forna dagars värdeperspektiv.

 Det har gjorts undersökningar där man till exempel låtit barn rita tomten vid

olika tidpunkter på året och sett att ju närmare julen man kommer desto större

avbildas tomten.22 Detta tolkar man som att tomtens betydelse för barnet ökar

ju närmare julen man kommer.

2.2 Forskning kring kulturella skillnader

Det har inte gjorts lika mycket forskning för att se hur barnens omgivning och

miljö påverkar hur barn gör sina bilder. Men  Anna-Lisa Kälvesten och  Maj

Ödman har gjort en studie där 10 och 11 åringar i fem länder, Algeriet,

Etiopien, Israel, Spanien och Sverige, ritade människor som de sedan skulle

                                                
22 Andersson Sven, Social Scaling and Children´s Graphic Strategies, Linköpings universitet,

1994, s.2 ff.
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skriva och berätta om. Det visade sig att barnen i de andra länderna i stor

utsträckning ritade vuxna personer som arbetade medan barnen i Sverige ritade

barn och lek i sina bilder.23

Sven Andersson har gjort forskning kring barns bilder. Han har i sin

avhandling Social Scaling and  Children´s Graphic Strategies jämfört barns

bilder från två afrikanska skolor, en i Tanzania och en sydafrikansk skola med

en skola i Sverige. Han har bland annat tittat på hur barnen ritar hus. Han kom

fram till att man i Tanzania använder lokala konventioner i mycket högre grad

än i Sverige. Till exempel så ritar barnen hus där fönstren är placerade i hörnen

på byggnaden i hög utsträckning trots att husen i Tanzania inte ser ut så.24

Han har också undersökt i vilken utsträckning barnen använder så kallade

röntgenbilder. Bilder där man ser igenom något för att se till exempel vad som

finns innanför väggarna på ett hus som är ritat från utsidan. Han har här

kommit fram till att de afrikanska barnen använder detta i hög utsträckning

tillsammans med andra avancerade djupeffekter. De svenska barnen använde

detta mycket mer sällan.25 Som ett resultat av sin forskning skriver han:

Hence, judged from the present results it seems that prior claims on children´s

stage-type development cannot be seen as universally valid. These results are

more consistent with Wilson and Wilson (1977) who have argued that there

need not be a fixed relation between age and stage of drawing development. It

also corresponds with Deregowsky´s assumption (1980) that children´s

drawings in non-Western cultures may develop in quite different ways.26

Man kan konstatera att man inte kan utgå från att alla barn utvecklar sitt

bildskapande på likartade sätt.

                                                
23 Kälvesten A-L & Ödman M, Barn i 5 länder tecknar och tänker, Liber Utbildningsförlaget,

1979, s. 43f.
24 Andersson Sven, a.a., s. 132.
25 Ibid., s. 152.
26 Ibid., s. 153.
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3 METOD OCH EMPIRI

3.1 Studiens genomförande

För att kunna belysa frågan om olika bildkompetens på ett så perspektivrikt

sätt som möjligt, har jag i min undersökning använt mig av metod-

triangulering, det vill säga insamling av material på olika sätt. 27 De metoder

jag använt är intervju, observation samt analys av bildmaterial.

Jag har gjort intervjuer med hemspråkslärare från tre länder, dessutom har jag

intervjuat två elever från Somalia. Jag har använt mig av dessa två elevers

bildmappar samt teckningar gjorda av andra somaliska barn på den skola där

jag arbetar. Jag har också gjort observationer i en förberedelseklass.

Eftersom framställning av bilder är mer konkret än hur enskilda elever tolkar

bilder, då detta ofta förs fram i ett samtal, har jag i min undersökning

framförallt använt mig av elevers bildframställning. Det är därför hur och

vilken typ av bilder elever gör som uppsatsen i huvudsak kommer att beröra.

3.1.1 INTERVJUER MED HEMSPRÅKSLÄRARE

Jag har valt att intervjua tre hemspråkslärare från olika världsdelar dels för att

få en bred kulturell representation och dels för att jag har elever från dessa

delar av världen.28

Jag intervjuade varje lärare för sig. Dessa intervjuer bandades och

transkriberades för att kunna göra en jämförande analys. Intervjuerna var i

form av ett samtal kring dessa frågor.29

• Går alla i skolan?

• Hur lång skolgång har man?

• Finns det någon form av läroplan?

• Har man någon bildundervisning? Har man separat bildundervisning  eller

ingår det i andra ämnen? Om man har bildundervisning, vad innehåller

den?

• Vilken/vilka är de största skillnaderna i skolan jämfört med den svenska?

                                                
27 Kaijser L & Öhlander M Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, 1999, s. 26.
28 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, 1997, s.33.
29 Jag har lagt upp intervjuerna ungefär så som Trost föreslår: i olika teman. Se Trost Jan,

Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, 1997, s.47.
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• Vilka typer av bilder möter ett barn i ett somaliskt/ chilenskt/ irakiskt

hem?

• Vilka typer av bilder kan de tänkas möta i sin vardag i Somalia/ Chile/

Irak?

Jag bandade intervjuerna som tog mellan femton till trettio minuter. Dessa

transkriberades sedan för att lättare kunna analyseras och jämföras. Resultat

och slutsatser redovisas under punkt 4; Presentation av intervjuer och bilder.

De delar jag valt är Afrika och då en hemspråkslärare från Somalia,

Sydamerika och en hemspråkslärare från Chile, Asien där jag har pratat med en

hemspråkslärare från Irak.

Hemspråkslärarnas uppgift i skolan är att undervisa barnen i sitt eget

hemspråk. Dessa lektioner ligger utöver den ordinarie undervisningen och är

frivillig. När man deltar i undervisningen får man precis som i andra ämnen

omdömen och betyg ifrån årskurs 8. Dessa lärare kan också ingå i den

ordinarie undervisningen i olika ämnen och ge studiestöd till eleverna.

Hemspråksläraren i somaliska hade arbetat en del som lärare i Somalia men

var inte utbildad till lärare där. Den chilenska hemspråksläraren hade arbetat

som lärare i Chile, dock ej som bildlärare utan som klasslärare.

Hemspråksläraren från Irak hade inte arbetat som lärare utan svarade på mina

frågor utifrån egna erfarenheter i från sin egen skolgång och sina barns

skolgång. Jag jämför sedan dessa samtal för att få fram skillnader och likheter i

dessa länders bildundervisning.

3.1.2 BILDER FRÅN TRE LÄNDER

Jag har också tittat på bilder från dessa tre länder. För att få en uppfattning av

bilder som förekommer har jag gjort sökningar på Internet för att där hitta

fotografier från olika platser. När jag letade  bilder från dessa länder upptäckte

jag att en stor del av de bilder som visas är avståndsbilder, där man ofta visar

landskap eller vyer över städer. Bilder från Irak är till stor del krigsbilder där

man visar skadade människor och byggnader. Jag inriktade därför mitt sökande

på att hitta bilder där man kan se någon form av skyltning i stadsbilden. Jag är

medveten om att urvalet inte på något vis kan sägas vara representativt, men

jag har inte gjort detta för att få en heltäckande studie av dessa länders bilder

utan för att få en inblick i hur bilder kan se ut. Jag har också velat se om jag
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kan urskilja några större skillnader i de bilder jag hittat. Dessa bilder och en

kort analys av dessa har jag valt att lägga i anslutning till frågan om bildmöten

i 4.1.5 för att man ska få en bättre förståelse av vilken typ av bilder som kan

förekomma.

3.1.3 DE SOMALISKA BARNEN

I de inledande intervjuerna framkom det att de somaliska barnen, om de

överhuvudtaget hade gått i skola, inte hade undervisats i bild. Därför valde jag

att inrikta mig på dessa. Jag var med på en hemspråkslektion i somaliska, där

jag bsd de somaliska barnen göra var sin bild av hur de mindes att det såg ut

där de kom ifrån. Vid denna lektion var sex barn närvarande. En av dessa var

en elev från en annan skola. De andra är elever som jag själv har i min

undervisning och därför känner väl, vilket naturligtvis också kan ha påverkat

hur bilderna gjordes.  Av dessa sex var det en av mina elever som inte ville

delta. De elever som deltog är från årskurs sex till nio. Totalt deltog alltså fem

barn med en bild var. Av dessa var tre flickor och två pojkar.

När jag skulle be de somaliska barnen att rita bilder från sitt hemland, uppsökte

jag dessa i den sal där de har sin hemspråksundervisning. Vi detta tillfälle

erbjöds barnen vita A4 ritpapper, blyertspennor, radergummi, färgpennor,

pastellkritor och torrpastellkritor. De satt alla tillsammans vid ett stort bord. Av

de elever som ritade bilder var tre stycken födda i Sverige. De andra två hade

kommit som väldigt små till Sverige. Därför blev de minnesbilder de hade

antingen från besök i hemlandet eller sådant man sett på bilder själv eller

fantasibilder av hur man kanske önskar att det ska se ut. Jag bad också barnen

skriva kön och ålder, samt om de var födda i Sverige eller hur länge de bott

här. Jag pratade också kort med varje barn om vad deras bild föreställde.

Jag utgår sedan ifrån Henri Luquets stadieteori för att prova om den är en bra

utgångspunkt för att bedöma barns bildutveckling. 30

                                                
30 Aronssson Karin, a.a., s. 18.



Catrine Björck 2006-05-05 19

3.1.4 YTTERLIGARE TVÅ SOMALISKA BARN

Eftersom de första fem eleverna var födda eller hade bott större delen av sitt liv

i Sverige blev deras bilder inte representativa för hur barn med en annorlunda

bildvärld gör sina bilder.

Jag valde därför att låta ytterligare två somaliska elever som inte var med vid

hemspråkslektionen göra motsvarande bilder som de andra barnen under en

lektion med mig. Dessa två somaliska elever som är syskon har endast varit i

Sverige i tre år. De har i Somalia inte haft någon skolgång alls. De är femton

och sexton år gamla. Jag kallar dem här för Ahmed och Maha.

När de gjorde sina bilder fanns andra klasskamrater också i salen som arbetade

med den ordinarie uppgiften som inte har någon anknytning till denna

undersökning. Ahmed och Maha har inte lektion vid samma tillfälle eftersom

de går i olika årskurser. När de gjorde sina bilder hade de tillgång till allt

material som finns i bildsalen.

Jag gjorde också intervjuer med var och en av dessa två elever där jag bland

annat utgick från deras bildmapp, där de samlar sina bilder från den ordinarie

bildundervisningen och den bild de gjort från Somalia. Jag träffade Ahmed och

Maha var för sig och bandade mina intervjuer med dem. Intervjuerna

transkriberades sedan för att lättare kunna analyseras. Vi samtalade om deras

bilder och om vilka typer av bilder som de tycker är svårast/lättast att göra. Jag

försökte också få en bild av vilken typ av bilder de har gjort tidigare och när de

hade sin första bildundervisning. Jag frågade också om de hade bilder på sina

väggar i hemmet och om de haft några bilder i Somalia. Efter intervjun valde

jag också att själv titta på deras respektive bildmapp med bilduppgifter från

skolan för att kunna göra en analys av deras bilder.

Också här har jag använt mig av Luquets stadieteori för att se vilket stadium

deras bilder är i.

3.1.5 FÖRBEREDELSEKLASSEN

Jag har också gjort en observation i förberedelseklassen för årskurs 7-9, för att

se hur man använder bilder i undervisningen. Jag vill se vilka typer av bilder

de använder för att lära sig svenska och på vilka sätt de används.

”Förberedelseklass” innebär att man som nyanländ elev i skolan får gå i en

speciell klass där man lär sig det grundläggande i det svenska språket. Målet
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för dessa klasser är att ge eleven en grund i svenska så att eleverna så snabbt

som möjligt ska kunna slussas ut i olika ämnen för att till slut ingå i en

ordinarie klass. Bildämnet är ett av de ämnen som de slussas ut i först

tillsammans med de andra praktiskt/estetiska ämnena som slöjd, idrott,

hemkunskap och musik.

Förberedelseklassens elever och lärare disponerar ett klassrum med ett

tillhörande grupprum. De är för närvarande tjugoåtta elever i klassen. Vid detta

tillfälle var inte alla elever närvarande. En del av dem var ute på andra

lektioner.

Två lärare arbetar tillsammans med de här eleverna. När jag besökte dem

observerade jag hur de två lärarna arbetade med eleverna. Jag samtalade också

med en av lärarna som visade det bildmaterial de använde vid inlärning av det

svenska språket för nyanlända elever. Hon berättade hur de använde olika

bildmaterial i sin undervisning. Jag dokumenterade också dessa bilder och

andra bilder som fanns på väggarna med hjälp av digitalkamera.

4 PRESENTATION AV INTERVJUER OCH BILDER

4.1 Hemspråkslärarna

Här redovisar jag sammanfattningen av mina samtal med hemspråkslärarna.

För att få en bra överblick av vad som skiljer sig och vad som är ganska likt

den svenska skolan och dessa tre länder har jag valt att redovisa resultaten

gemensamt utifrån de frågor jag ställde. Vissa frågor har jag valt att lägga

samman eftersom samtalen var av den karaktär att de berörde flera frågor

samtidigt.

4.1.1 SKOLGÅNG

- Går alla i skolan?  - Hur lång skolgång har man?

I Somalia är det endast ca 10 procent som går i skolan enligt informanten. Det

fanns två huvudanledningar till detta enligt den somaliska läraren. Den största

anledningen var att hela 60 procent av befolkningen lever som nomader. Det

vill säga att de följer sin boskap och flyttar från plats till plats vilket
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omöjliggör en skolgång. 25 procent är bofasta bönder och 15 procent lever i

stadsbebyggelse.31

Den andra anledningen är av ekonomiska skäl. Många är fattiga och är

beroende av att deras barn arbetar för att bidra till familjens försörjning. Det

framgick också i samtalet att de skolor som finns i dag är avgiftsbelagda. Man

måste betala en avgift för att läraren ska få lön.

I Chile går de flesta barn i skolan. Man har en statlig skola där skolgång är

obligatorisk för alla barn. Man börjar i skolan vid sex års ålder och går sedan i

låg, mellan och högstadium, också gymnasiet är obligatoriskt enligt

hemspråksläraren från Chile.

I Irak är det indelat så att man först går från ett till sex sedan kommer man till

högstadiet och börjar åter från ett till tre sedan kommer man till gymnasiet som

benämns fyra fem och sex. Också här går de flesta barnen i skolan.

Den stora skillnaden här ligger i att många barn från Somalia inte går i skola

alls. I övrigt går man i stort sett lika länge i skolan i det två andra länderna som

i Sverige.

De somaliska barnen som kommer till den svenska skolan får naturligtvis fler

svårigheter än de andra som är vana att gå i skolan. De ska inte bara lära sig ett

nytt språk utan också lära sig hur skolan fungerar. Dessutom indelningen av

alla ämnen och vad dessa innehåller.

Att de levt som nomader har också en stor betydelse för möjligheten att skapa

bilder och möta bilder jämfört med barn som har en fast boplats. Ett barn som

har en fast boplats har antagligen större möjligheter att skapa bilder även om

barnet inte går i skolan. Men när de vandrar runt till olika platser kan man

tänka sig att man har svårare att ha tillgång till material att skapa bilder med,

samt att det troligen är väldigt sparsamt med andra bilder på dessa platser.

4.1.2 LÄROPLAN

- Finns det någon form av läroplan?

De skolor som finns i Somalia har läroplaner och det är FN och UNESCO som

hjälper till att göra en gemensam läroplan för dessa enligt den somaliska

                                                
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Somalia.
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hemspråksläraren. Detta gäller de statliga skolorna. Sedan finns det också så

kallade profetskolor där dessa inte gäller. Enligt informanten är dessa skolor

islamiska skolor som undervisar i religionen och som utnyttjar det behov av

skolgång som finns i landet för att tjäna pengar.

I Chile har man en läroplan som man följer strikt. Det går till så att man har en

dagbok där man fyller i vad som ska göras under lektionen. När lektionen är

slut skriver man vad man gjort och om man hunnit det man skulle. I slutet av

veckan går rektorn igenom vad man gjort. Om man inte hunnit med det man

ska göra under året får man arbeta längre efter terminens slut för att hinna

färdigt till nästa årskurs. I denna dagbok finns också en kolumn för att fylla i

elevens ordning och uppförande.

I Irak finns också en läroplan där bild finns som ett ämne, dock följer man inte

denna i ämnen som anses mindre viktiga som till exempel bild eller idrott. I

andra ämnen som anses som viktiga följer man de böcker som finns. Detta gör

man därför att man har nationella prov i de här ämnena, i de årskurser som

motsvarar årskurs 6 och 9. Man måste göra klart de böcker som finns i andra

ämnen och om tiden inte räcker till för detta så tar man bort de mindre viktiga

ämnena och använder den tiden till att göra klart inför de nationella proven.

Vilket enligt den Irakiska informanten ofta händer.

Min uppfattning utifrån intervjuerna är att man i Chile och Irak följer

läroplanen och arbetar strikt utifrån de läroböcker man har. Man kan inte som i

den svenska läroplanen, utforma sin egen undervisning utifrån ganska vida

formuleringar. Detta innebär att man har en striktare undervisning där alla

elever gör samma saker till skillnad mot den svenska där det arbetas på olika

sätt. Detta kan göra att det kan kännas förvirrande för dessa elever som är vana

vid tydlighet i form av att alla gör likadant.

Innan elever från dessa tre regioner har lärt sig känna igen det svenska

systemet får de därför inte bara språkliga problem utan också problem när där

det gäller att förstå hur och vad de ska arbeta med.
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4.1.3 BILDUNDERVISNING

- Har man någon bildundervisning?

- Har man separat bildundervisning  eller ingår det i andra ämnen?

- Om man har bildundervisning, vad innehåller den?

I Somalia har man ingen bildundervisning i skolan enligt den somaliske

informanten. Det förekommer dock att lärare på eget initiativ uppmuntrar

barnen med bilder som han uttrycker det men man har ingen bild enligt

läroplanen.

I Chile däremot har man bildundervisning och då med en utbildad bildlärare.

Upp till årskurs 3-4 har man bild med sin klasslärare, därefter är det en speciell

bildlärare. Detta kan naturligtvis variera, på landsbygden kan det hända att man

har bild med sin klasslärare. Den stora skillnaden mot den svenska skolan är att

man får inskaffa sitt material själv. Dessutom har man ingen bildsal utan

arbetar med bild i den ordinarie skolsalen. Läraren talar om vad man ska arbeta

med veckan efter och så får eleven själv ha med sig material. Detta medför

naturligtvis att det blir mer begränsad undervisning där man mest håller sig till

penna, papper och färger. Lera och liknande material använder man först i

gymnasiet.

I Irak har man också bildlektion en gång i veckan. Här gäller samma sak som i

den chilenska skolan att man tar med sig material hemifrån. I de yngre åldrarna

får man instruktioner om vad man ska rita men inte någon specifik instruktion

om hur man gör. När man däremot kommer upp i högstadiet blir det lite mer

bildundervisning där man lär sig att rita speciella saker som till exempel en

människa som informanten nämner. Hurdan undervisningen är beror på vad

man har för lärare, men man har en speciell bildlärare i de högre åldrarna.

Informanten säger också att när de nationella proven närmar sig i de andra

ämnena så tar man bort bildlektionen. Detta var något som hände ofta.

Här skiljer det sig en del, i Somalia har man ingen bildundervisning alls medan

man har det i Chile och Irak. I den irakiska skolan anser man dock inte att det

är ett ämne utav större vikt utan ersätter det med mer betydelsefulla ämnen vid

behov. I Chile och Irak har man också det gemensamt att man får inskaffa sitt

eget material. Vilket material man då kan inskaffa beror då kanske en hel del
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på vilka ekonomiska medel man har i familjen. Vilket gör att det blir något av

en klassfråga.

För de barn som kommer från dessa länder till Sverige gör detta en stor

skillnad när de kommer in i den svenska bildundervisningen, vilket också är

något som jag själv märkt av i min undervisning. De somaliska barnen har ofta

väldigt svårt att arbeta med bilder på olika sätt. Hos de irakiska barnen kan det

skilja väldigt mycket och detta kan ju ha att göra med hur många bildlektioner

som har blivit ersatta med andra ämnen. Här är skillnaden dock inte så påtaglig

som hos de somaliska barnen, så det kan också bero på naturliga orsaker som

intresse och viljan att rita till exempel. Däremot kan man ofta märka att den

officiella inställningen från skolan till bildämnet lever kvar hos dessa barn.

Min uppfattning är att man inte anser att bildämnet är ett viktigt ämne, vilket

jag också tror är uppfattningen hos deras föräldrar. Detta medför att

arbetsmoralen inte alltid är den bästa. Hos de chilenska barnen har jag inte

märkt någon större skillnad mot våra svenska barn och den stora skillnaden

jämfört med den svenska skolan är tillgången till material.

4.1.4 SKILLNADER

- Vilken/vilka är de största skillnaderna i skolan jämfört med den

svenska?

Det är stora skillnader för de som går i skolan i Somalia jämfört med Sverige.

En stor skillnad är möjligheten till material och böcker. Utifrån intervjuerna

har jag förstått att det ofta går till så att läraren har en bok som han/hon går

efter och eleverna lär sig utantill eller skriver av det läraren skriver på tavlan.

Man överför alltså kunskapen muntligt och inte som här där eleven studerar

och forskar en hel del på egen hand under lärarens ledning.

I Chile är det också stor skillnad menar informanten därifrån. Den största

skillnaden ligger i antalet elever per klass. Man är runt 40 stycken elever i en

klass vilket kräver ett annat arbetssätt än här i Sverige. Man håller hårt på

disciplinen och har också här en förmedlingspedagogik där läraren leder

undervisningen och alla elever arbetar med samma sak. Är det någon elev som

inte sköter sig rapporteras det genast hem till föräldrarna. Antalet elever styr

naturligtvis att det blir mycket svårt att arbeta på annat sätt.
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Också i Irak är den största skillnaden disciplinen tycker hemspråksläraren

därifrån. Man har väldigt stränga lagar och regler. Skolan börjar klockan åtta

på morgonen, och kvart över åtta låser man portarna. Efter det släpper man inte

in eller ut någon förrän skoldagen är slut. Man får heller inte prata med

varandra under lektionstid, detta sker endast i nödfall. Sedan 1980 är det

förbjudet att slå elever, men detta förekommer ändå enligt informanten.

Rapporterar läraren hem att man misskött sig, blir det stora problem. Då får

man stryk.

Läraren startar med att förhöra läxan från tidigare lektion, man får också en ny

läxa till nästa gång. Man har också ett annorlunda poängsystem där man samlar

poäng under terminernas olika prov. Man har fyra mindre och två större prov

per termin och ämne. Om man kommer upp i femtio av totalt hundra poäng är

man godkänd. Får man under femtio poäng måste man göra om. Har man tre

eller flera underkända ämnen får man gå om läsåret. Även i Irak har man stora

klasser, som varierar mellan 30-50 elever.

Den stora skillnaden från dessa länders skolor jämfört med den svenska verkar

vara den förmedlingspedagogik man använder. Man håller också en mycket

hårdare disciplin i de här ländernas skolor. Till stor del är detta ett resultat av

de stora klasserna, men förmodligen även av en pedagogisk och ideologisk

tanke. Den chilenska informanten påpekade också att dessa två orsaker gör att

eleverna blir förvirrade när det kommer till den svenska skolan där de

förväntas ta egna initiativ och där man kan arbeta på flera olika sätt. Dessutom

är disciplinen inte lika sträng.

4.1.5 BILDMÖTEN

- Vilka typer av bilder möter ett barn i ett somaliskt/ chilenskt/ irakiskt

hem?

- Vilka typer av bilder kan de tänkas möta i sin vardag i Somalia/ Chile/

Irak?

SOMALIA

De somaliska barnen som lever som nomader har av naturliga skäl inte en

massa bilder i sin omgivning. Den somaliska hemspråksläraren säger att de

bilder som kan finnas i huvudsak är bilder av djur och natur. Han säger också
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att det finns konstnärer i Somalia men att det inte är någon tradition att skapa

och ha bilder hemma, varken konstbilder eller porträtt av familjen. Jag får

intrycket att man inte har speciellt många bilder i sina hem. Många lever ju

också som nomader och har svårt att ha med sig bilder då man flyttar runt. De

som bor i städerna möter naturligtvis fler bilder i sin vardag, men även här tror

jag att det är mer begränsat då befolkningen är fattig och till exempel inte har

tillgång till TV. Ett barn som kommer till Sverige som flykting och har levt i

Somalia som nomad har alltså börjat sitt stora möte med bilder först när

han/hon börjar sin resa mot en ny tillvaro i ett annat land.

SOMALISKA BILDER

För att få en inblick i hur bilder i Somalia kan se ut kommer här några exempel

med en efterföljande beskrivning.32

Bild 1 Mogadishu Bild 2 Mogadishu

Bild 3 Mogadishu Bild 4 Mogadishu

                                                
32 Bilderna är hämtade ifrån http://www.swan.ac.uk/cds/rd/maria.htm.
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Man kan i dessa bilder från Somalia se att man i stor utsträckning har gjort sina

”skyltar” direkt på väggen, även om det också förekommer skyltar med text

som är fastsatta på väggen (bild 1 och 2). På den första bilden kan man se att

man har fäst den nya skylten ovanpå den gamla texten som också var målad på

väggen. Man kan också se att man har skrivit både med latinska bokstäver och

arabiska på första bilden, antagligen för att underlätta för olika folkgrupper.

Bilderna beskriver olika föremål som antagligen finns att köpa i de olika

butikerna. Föremålen är avbildade med ett visst mellanrum, så att alla ska

synas tydligt. Alla föremål har ungefär samma storlek på väggen oavsett sin

normala storlek. Det finns inga föremål eller text som överlappar varandra.

Dessa bilder påminner mycket om de bilder man använde i Encyklopedien från

1700-talet, där man framställde bilder på föremål så att man tydligt skulle

kunna se hur dessa var utformade och hur de användes. I dessa bilder ser man

inga användare förutom en människa i bild 2.

På bild 1 och 2 har man målat en bakgrundsfärg som skiljer sig från färgen på

väggen, för att på detta sätt få bilderna att framträda tydligare, men också för

att mer likna en skylt. På bild nummer 4 kan vi sen en båt som går i samma stil

som väggarna. En fisk finns avbildad, vilket antagligen visar att det är en

fiskebåt. Det finns också text på både det  latinska- och det arabiska alfabetet.

På de somaliska bilderna använder man sig av enkla tydliga bilder för att visa

vad som saluförs. Detta har antagligen samma syfte som på våra forna skyltar,

där man var tvungen att avbilda någon vara så att de som inte kunde läsa också

skulle förstå vad som såldes. Då skolan inte är obligatorisk i Somalia är en del

av befolkningen inte läskunniga.

CHILE

I Chilenska hem har man sparsamt med bilder, och har man bilder är de i form

av en riktig tavla. (Jag uppfattar detta som att informanten menar en målad

tavla, oljemålning.) Det kan också hända att man har några fotografier i

sovrummet. Detta gör att de bilder man möter alltså till stor del är utanför

hemmen, i form av reklam, TV med mera.
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CHILENSKA BILDER

Nedan följer ett utsnitt av bilder från Chile med en kort beskrivning.33

Bild 5 Chile Bild 6 Santiago Chile

Bild 7 Fishmarket Chile Bild 8 Santiago Chile

I bilderna från Chile kan man se att det används mycket text. Man använder

olika typsnitt i samma skylt som till exempel i bild 6. På restaurangen i bild 5

används en mängd olika skyltar. Den långa skylten överst har texter som

överlappar varandra. Denna logga upprepas utmed hela skylten. Jag associerar

genast detta till Burger Kings skyltning i Sverige. Affischerna i bild 8 är gjorda

på samma sätt som våra affischer, där man annonserar en vara i svart text och

sedan priset i signalfärgerna rött skuggat med gult. Ett varumärke finns redan

förtryckt på affischen. På bild 7 har man hängt upp fiskar för att visa vad man

säljer. I dessa skyltningar hittar vi inga varor avbildade. Den chilenska

skyltningen skiljer sig inte så mycket från vår skyltning i Sverige tycker jag,

eftersom vi inte heller har så många varor avbildade.

                                                
33 Bilderna är hämtade från http://www.fotosearch.com/photos-images/chile_36.html och

    http://www.travel-images.com/chile.html.
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IRAK

I irakiska hem verkar det vara mer likt våra svenska på väggarna. Man har

tavlor och fotografier på väggarna för att smycka sina hem. Ofta är det porträtt

man ser som motiv. Under Saddam Husseins tid fanns det många porträtt av

honom. Man möter också bilder i form av reklam, TV med mera.

IRAKISKA BILDER

De bilder jag valt från Irak är tagna i Bagdad. Jag har också gjort en kort

beskrivning av dessa.34

Bild 9 Bagdad Bild 10 Bagdad

Bild 11 Bagdad Bild12 Bagdad

Det var svårt att hitta vardagsbilder från Irak. De flesta bilder som visas idag är

krigsbilder. Jag hoppas ändå att dessa är representativa för hur det kan se ut i

Irak. I dessa bilder finns endast en skylt i bild 11, men vinkeln gör att vi inte

kan se hur den ser ut. Men det är kanske så att man inte använder sig av vår typ

av skyltning lika frekvent som här. I bild 9 och 10 kan man se att man

                                                
34 Bilderna är hämtade från http://www.travel-images.com/iraq.html och

    http://fr.search.yahoo.com/search/news?p=bagdad&cs=bz&ei=UTF-

8&ybs=0&c=images&b=41.
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använder sig av de varor man säljer när man skyltar. På bild 11 kan vi se en

mosaik i form av ett stort porträtt av Saddam Hussein på väggen. På bild 9 kan

man se att man säljer porträtt av honom. På bild 11 och 12 kan vi se att

fasaderna är utsmyckade med ornamentik. Intrycket av de irakiska bilderna är

att det är ganska sparsamt med skyltar och annan utsmyckning på fasaderna.

De bilder man möter ser naturligtvis olika ut beroende på vilken bildkultur som

finns i landet och det är troligtvis så att en reklambild i Irak skiljer sig i

utformning mot en  reklambild i Sverige.

Något som man kan konstatera är att i både de somaliska och irakiska bilderna

finns människor avbildade. Båda dessa länder är muslimska, men på dessa

platser har det uppenbarligen varit tillåtet med avbildning. Avbildning var inte

heller något som någon av informanterna från de här länderna talade särskilt

om som något förbjudet.

Om man kan göra antagandet att likheten med den svenska skyltningen gör att

bildvärldarna liknar varandra, så har de chilenska barnen den bildvärld som

mest liknar våra svenska barns. Detta är också den uppfattning jag har i mitt

yrke som bildlärare.

4.2 De somaliska barnens bilder

Totalt deltog alltså fem elever från Somalia

i denna bildundersökning. Av dessa fem var

tre födda i Sverige och de övriga två var

endast två år när de kom till Sverige. Av

dessa elever var det endast en som jag inte

träffat och haft i min undervisning. Jag bad

eleverna att rita en bild från Somalia.   Bild 13

Av bilderna var det endast två som

föreställde en plats man fysiskt hade

upplevt. De andra var fantasibilder eller

bilder som man gjorde utifrån andra bilder

man sett. En pojke berättade att han såg på

somalisk TV och gjorde sin bild utifrån hur

han upplevde landet från de intrycken. Bild 14
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Alla bilder är utomhusbilder. I alla bilder finns det en sol med, i en är det

skymning eller gryning. I två bilder förekommer det träd och i två andra

förekommer det vatten. Endast i en bild är det människor med, då i form av

streckgubbar. Dessa gubbar spelar fotboll

och volleyboll på stranden.

En annan grupp bygger ett sandslott. Det

finns tre båtar på bilden med gubbar i. I

denna bild finns också ett flygplan som det

står Somalian air på. Denna bild är den

som är gjord utifrån TV- intryck. Bild 15

Bild 16 Bild 17

I två av bilderna förekommer hus, den ena föreställer en hydda och den andra

två hus med platta tak. Det är dessa två bilder som är minnen från resor man

gjort i Somalia. Hyddan föreställer de fattigas hus som man ser när man åker

runt i Somalia berättar flickan som gjort den. På den andra husbilden är det ena

huset elevens kusins hus som han besökt i Somalia. I denna bild är husen ritade

med centralperspektiv, vilket antagligen beror på att eleven höll på att arbeta

med det på de ordinarie bildlektionerna.

4.3 Maha och Ahmed

Jag gjorde också två intervjuer med två somaliska barn. Ahmed och Maha har

bott i Sverige i tre år. De kom till vår skolan vid höstterminens start läsåret

2005/2006. Innan dess bodde de cirka två år i Eskilstuna, där de hamnade när

de kom till Sverige. Dessförinnan bodde de också ett år i Kenya. Så de var

alltså ungefär tolv och tretton år när de flyttade från Somalia. De hade då inte

gått i vanlig skola alls. Maha berättade dock att hon gått i Koranskola där hon

lärt sig läsa och skriva men inte haft någon bildundervisning. I Somalia bodde
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de i ett hus i en stad. Maha kunde inte minnas att hon någonsin ritat något

innan hon kom till Kenya. Ahmed däremot kom ihåg att han och andra barn

hade ritat med bitar av kol på väggarna där de bodde. De hade då ritat ansikten.

Första gången de ritade med penna och papper var när de kom till Kenya, då

var de runt tretton år. Maha berättar att hennes äldre syster ritade något och så

ritade Maha efter likadant.

När de gick i skola i Eskilstuna hade de bildundervisning i vanlig klass med de

svenska barnen, som Maha uttrycker det.

Maha kan inte minnas att de hade några bilder på väggarna i Somalia, medan

Ahmed kommer ihåg att de hade en bild som var ett fotografi av hästar. På

väggen hemma i dag har de bilder som deras yngre syskon ritat. Annars verkar

det inte förekomma bilder i någon större utsträckning i deras hem.

4.3.1 MAHA OCH AHMEDS BILDER

Både Maha och Ahmed tycker om att rita djur och natur. På Ahmeds mapp kan

man se ett djur. Han beskriver detta själv som ett djur som lever vid vattnet.

Jag frågar om det är en ödla och det säger han att det är. Men när jag ser bilden

tror jag egentligen att det kan vara en krokodil. Men eftersom Ahmed har svårt

med språket så kan han ha haft svårt att skilja dessa djur åt. På mappen finns

också något som liknar en blomma, ett hjärta, hans namn och många ansikten.

Ansikten finns också ritade i bokstäverna på hans namn. Han har endast använt

en röd tuschpenna. På en andra mapp som han gjort finns också en teckning av

ett vapen. Också på denna mapp finns ett ansikte i bokstaven M i hans namn.

På Mahas mapp finns det också växter som hon har kalkerat av och färglagt.

Hon har också målat ett hjärta. Där finns också en snögubbe, som jag tror att

hon har ritat av en klasskamrats bild, som ritade snögubbar.

När jag frågar Maha vad hon tycker om att rita svarar hon hjärtan, fåglar och

ibland hus.

Båda syskonen ritade hus när jag bad dem göra en bild från Somalia. Maha

ritade först en bild med två hus. Hon blev inte nöjd med den utan gjorde

ytterligare en bild med ett hus. Den första bilden lämnade hon utan att måla. I

den andra är huset målat i gul ockra med svarta dörrar och rött tak. 
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När hon gjorde den andra bilden, tror jag en

klasskamrat talade om för henne hur hon

skulle rita huset eftersom hon har använt

linjal och gjort ett ganska traditionellt hus,

som inte är speciellt likt hennes sätt att rita. 

Hon använder sällan linjal annars när hon

ritar. Bild 18

På båda hennes bilder kan man se att fönstren är placerade på liknande sätt

som i Sven Anderssons forskning kring afrikanska barns bilder, nämligen i

ytterkanten på husen. På den första bilden

ser man de två husen rakt framifrån. Man

kan se att hon har haft problem med att rita

taket på huset. När jag frågar henne om

huset, beskriver hon det som ett hus med

platt tak. I den andra bilden har hon ritat

huset så att man ser två sidor. Bild 19

Här är taket ritat spetsigt. I båda bilderna finns två dörrar. I den första en på

varje hus, i den andra en dörr på varje sida. Dörrarna i den första bilden är

placerade en bit upp på väggen. I den

andra bilden sitter de längst ned. På

ytterligare en bild där vi arbetat med

perspektiv har Maha ritad ett hus där hon

också placerat fönstren utmed kanterna på

huset. Vi ser huset till vänster i bilden

sedan kommer en väg som hon ritat en Bild 20

liten hare i kanten, antagligen för att göra en skillnad på vad som är hus och

vad som är väg.

Ahmed har också ritat ett hus i sin bild av Somalia. Detta hus likar mer en

hydda. Man ser en sida av hyddan, dörröppningen är placerad mitt på den vägg

man ser. Hyddan har spetsigt grönt tak och bruna sidoväggar som man endast

ser kanten på. Den främre väggen är lila och rutig.
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Denna vägg går inte ända upp mot taket. På

bilden ser man också en sol i ena hörnet och

en växt som har brun stam och är gul

upptill. Ahmed berättar att detta är en hydda

som man kan se på landsbygden i Somalia.

Växten vid sidan är inget träd som jag tror

utan en blomma. Bild 21

I hans mapp finns också en liknande bild med en hydda och samma typ av

blomma. På detta hus har Ahmed ritat fönster och dörr så att det liknar ett

ansikte. Ahmed har ofta med ansikten i sina bilder. I hans mapp finns också en

bild som visar tre huvuden på något som

liknar pelare. Framför de tre figurerna är det

fem linjer. På de yttre sidorna av bilden är

det grön färg, som kan tolkas som gräs.

Ovanför och vid sidan av figurernas

huvuden är det blå färg, som jag tolkar som

himmel. I varje övre hörn finns en gul sol. Bild 22

Ahmed berättar att detta föreställer tre stenstatyer han har sett under sin tid i

Kenya. Framför statyerna är det stängsel så att man inte kan gå ända fram till

dem. Han berättar att det inte finns någon färg på dom i verkligheten utan att

det var något som han själv la till. Denna bild har han gjort till en uppgift där

de skulle göra en bild till Per Lagerkvist dikt ”Det blir vackert där du går”.

Denna bild skiljer sig mycket från andra elevers bilder till samma dikt. Han är

den enda som gjort en bild av en plats där han varit. Det verkar vara ett trevligt

minne eftersom det är glada färger och mycket sol i bilden.

Både Ahmed och Maha berättar att de ritar ibland när de kommer hem från

skolan och att de tycker det är roligt att rita. Ahmed säger att de ritar främst

med penna, och att de brukar rita tillsammans med sina yngre syskon.

Jag försöker utröna vad som är lättare och svårare och Maha säger att hon

tycker det är lättast att rita av. När man tittar på hennes bilder tror jag inte det

är föremål som hon menar att det är lätt att rita av. Det är snarare att rita av

andra bilder hon menar. Det är något som hon ofta gör, ritar av sina kamraters

eller andra bilder. Detta gör hon kanske också för att smälta in, eftersom hon
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på bildlektionen ingår i en ordinarie klass. Annars går både hon och Ahmed i

förberedelseklass. Fantasibilder eller påhittade bilder är inget som hon gör,

utan oftast finns det en förlaga. Det är lättare för både henne och brodern att

rita av tvådimensionella bilder än att rita av ett föremål. Detta är något som

man märker är extra svårt för dessa barn, om jag jämför med deras

klasskamrater. Ahmed tycker det är svårt att rita hus men säger att han kan rita

människor, vilket kan förklara varför det finns många ansikten i hans bilder.

Ansikten är också det han berättade att han målade med kolbitar i Somalia.

4.4 Förberedelseklassen

I förberedelseklassen läser man i huvudsak svenska och matematik. Man

försöker också få eleverna att fungera i sin vardag i sitt nya land och gör därför

utflykter och studiebesök varannan vecka. De besöker en del museum och ser

sig om i Stockholm.

I undervisningen använder eleverna bilder för att lära sig det svenska språket.

Man använder sig av ett specialbeställt material med bilder för att bland annat

att visa substantiv, adjektiv och verb. Dessa bilder är fotografier där man

förevisar till exempel ett verb. Fotografierna är väldigt tydliga och det finns

inget annat som sker i bilden förutom det de avser att illustrera.35

Läraren ritar också ofta på tavlan för att visa vad han eller hon menar. De har

också en första lärobok där det förekommer både tecknade illustrationer och

fotografier som beskriver vanliga begrepp och ord. I övrigt används mest

ordböcker och kartböcker, dessutom skönlitterära böcker för läsning. De bilder

som finns i klassrummet som eleverna gjort själva, är en uppsättning Alla

hjärtans dagkort samt inplastade löv som man plockat. Förutom dessa bilder är

det sparsamt med bilder på väggarna. Det finns också en karta, en almanacka

och en bild av en kostcirkel uppsatta. På dörren sitter en affisch med

hälsningsfraser från olika delar av världen. Läraren berättar att de också tittar

på en del filmer som de hyr på Mediateket. Dessa filmer recenserar eleverna

sedan för visa att de förstått innehållet. Det är däremot sällan eleverna själva

                                                
35 Bilderna är från Color Library, Windslow Press, England, utgivna 1990. Beställda från SICA,

Bagarmossen.
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får rita. Det får de först göra när de kommer ut till bildlektionerna i ordinarie

klass med mig.

Hur länge eleverna går i förberedelseklass varierar. Detta beror på hur snabbt

eleven lär sig språket och att fungera i sin nya miljö. En del elever får ha andra

ämnen redan efter en termin, för andra kan det ta flera år innan de kommer ut i

ordinarie klass. De som det tar längst tid för, har oftast inte gått i skolan alls

tidigare och måste därför först lära sig att läsa och skriva. Eleverna slussas ut

gradvis till andra lektioner beroende på vad läraren tror att de kan klara av. De

ämnen som de först kommer ut till är gymnastik, bild, musik, slöjd och

hemkunskap. Dessa ämnen räknar man med är mindre teoretiska och därför

lämpliga för eleven att starta med. Eleven placeras i en klass med jämnåriga

och får tillhörighet i den årskursen.

5 ANALYS

5.1 Intervjuerna med hemspråkslärarna

Utifrån en jämförande analys av intervjuerna med hemspråkslärarna kan jag

konstatera att det finns stora skillnader i hur barn från dessa länder kommer i

kontakt med bilder. Hur man kommer i kontakt med bilder i samhället och

vilken typ av bilder det är beror naturligtvis mycket på om man bor i en stad

eller på landsbygden och ens ekonomiska situation. I Chile och Irak finns vissa

likheter i hur barn möter bilder med hur barn i Sverige möter bilder.

Däremot skiljer det sig mycket från hur barn i Somalia kommer i kontakt med

bilder. I Somalia har man ingen bildundervisning i skolan. Detta innebär som

Fugelsang menar att man inte automatiskt får bildavläsningsförmåga om man

inte lär sig det.36 Många möter heller inte speciellt mycket bilder i sin vardag

då många är nomader och lever på landsbygden.

I min bildundervisning tycker jag mig också kunna se dessa skillnader, främst

när det gäller bildframställning. De somaliska barnen som inte växt upp i

Sverige har mycket svårare att framställa bilder. De har också svårare att förstå

vad och hur de ska göra för att få fram en fungerande bild som andra kan

                                                
36 I Sahlström Berit, a.a., s.104 ff.
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avläsa på tänkt sätt. Detta kan vara ett resultat av att man inte fått den feedback

(återkoppling) som Strömqvist menar är så viktig för att vi ska utvecklas.37

Synen på bildundervisningen i Irak, där man anser att bildämnet inte är

speciellt viktigt och i Somalia där det inte ens finns som ämne krockar med det

svenska arbetssättet. Detta skapar svårigheter för de här barnen i den svenska

bildundervisningen, bland annat sjunker arbetsmoralen.

5.3 De somaliska barnens minnesbilder

Denna del av undersökningen blev inte vad jag hade förväntat mig eftersom de

flesta av eleverna var födda i Sverige och de som var födda i Somalia hade bott

större delen av sin liv i Sverige. Men genom att analysera bilmaterialet gav den

likväl ett resultat, nämligen en insikt i att hur vi gör bilder beror på vår uppväxt

och hur vi mött bilder. Dessa barn som växt upp på liknande sätt som andra

barn i Sverige, gör också bilder på samma sätt. Här kan man se att de socialt

betingade igenkänningskoder som bland annat Bryson skrivit om spelar roll.38

De koder som de här barnen använder för att göra sina bilder är de koder de

fått under sin uppväxt i Sverige. Deras somaliska ursprung syns inte i deras sätt

att göra bilder.

Kanske kan man också likna deras bilder med Slobins verbanvändning för att

förstärka uttryck i språk.39 Ju mer utvecklat deras bildspråk är desto lättare har

de att visa något med sin bild. Till exempel så har pojken som ritade olika

aktiviteter på en strand lyckats förmedla sin bild av Somalia ganska tydligt.

Medan bilden av ett träd eller en hydda krävde  barnens berättelse för att lättare

förstås.

I den enda bild där de förekommer människor håller dessa på med någon form

av fritidsaktivitet. Figurerna i båtarna skulle kunna vara yrkesfiskare, vilket

skulle kunna kopplas till Kälvestens och Ödmans forskning där man

konstaterade att barn i Sverige i stor utsträckning ritade barn och lek i sina

bilder.40 De figurer som bygger sandslott i bilden framställs som mindre och

jag tolkar därför dessa som små barn.

                                                
37 Strömqvist Sven, a.a., s. 21ff.
38 Karlsson Kenneth, a.a., s.101ff.
39 Dan Slobin, a.a., s.10.
40 Kälvesten A-L & Ödman M, a.a., s. 43f.
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Man kan också konstatera att de två som gjorde minnesbilder från besök i

Somalia, båda använde hus i sina bilder liksom också Maha och Ahmed

gjorde.

En annan faktor som naturligtvis påverkade barnen är att de har mig som

lärare. Hos tre av barnen är jag dessutom betygssättande lärare vilket troligtvis

spelar stor roll för hur de gjorde sina bilder. Detta kan man bland annat läsa in i

vikten av att göra perspektiv i den ena husbilden. Även om jag noggrant

påpekade att denna studie inte hade något med deras bildundervisning att göra

var det omöjligt för dem att inte se mig som lärare. Vilket jag också tror

påverkade en av eleverna till att helt avstå från att göra en bild.

Om man tittar på de här elevernas bilder med utgångspunkt från Luquets

stadieteori så befinner de sig i det fjärde stadiet, den man kallar för visuell

realism.41 Det vill säga att de här eleverna klarar av att rita och få fram det de

vill i sin bild så att vi andra förstår vad bilden föreställer.

5.4 Maha och Ahmeds bilder

Utifrån min analys av Maha och Ahmeds bildmappar och intervjuerna med

dessa två, kan jag konstatera att de är vad jag kallar bildanalfabeter i den

kontext de nu befinner sig. De har naturligtvis sin egen bildvärld men den är

inte så utvecklad och den skiljer sig en del från den de nu befinner sig i.

Även om de utvecklat sin bildvärld redan tidigare i livet så har de först vid

cirka tretton års ålder börjad skapa egna bilder. Maha har lärt sig läsa och

skriva i en Koranskola men aldrig arbetat med bilder. Vilket bekräftar att

bildavläsnings- och bildframställningsförmåga inte automatiskt kommer med

läs och skrivkunnighet precis som Fuglesang och Strömqvist beskrivit i sin

forskning.42 Ahmed försöker dock använda de bilder som han har med sig från

tidigare, nämligen de ansikten han ritade med kol på väggarna i Somalia.

Ansikten är något som förekommer ofta i hans bilder därför att det är en bild

som faktiskt fungerar i både hans gamla och nya kontext. När han gjorde sin

bild till dikten av Lagerkvist använde han sig av en minnesbild från Kenya,

                                                
41 Se redogörelse på s. 12.
42 Jämför resonemange på s. 9ff.
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medan andra elever använde sig av symboliska bilder eller bilder som direkt

illustrerade texten. Kanske är det så att de andra eleverna har ett större register

av bilder att välja ibland? Men Ahmed har inte detta spektrum och gör därför

en minnesbild han tycker passar till dikten.43

Maha som lärt sig rita hjärtan har ofta med det i sina bilder, och säger att hon

tycker om att rita det.

Man kan också se att R Millers uppfattning om att erfarenheten av tidigare

möten med tvådimensionella bilder och förmågan att uppfatta dessa stämmer

med Mahas perspektivteckning. Hon försöker använda den nya tekniken hon

lärt sig men lyckas inte särskilt väl därför att hon inte har någon tidigare

erfarenhet av detta. Hon försöker använda sin nya kunskap, men tar samtidigt

med sitt ursprungliga sätt att rita fönstren vid kanterna på huset, vilket gör att

bilden blir väldigt svårläst. När Maha ritar försöker hon också ofta härma sina

kamraters bilder, antagligen för att hon inte har så stor egen bildrepertoar att

hämta från.44

I båda Mahas och Ahmeds minnesbilder av Somalia har de ritat hus precis som

de båda andra som ritade minnesbilder från resor i Somalia. Mahas teckning

med husen där fönstren är placerade i kanten på huset är något förvånande,

med tanke på att hon troligen inte ritat speciellt mycket innan tretton års ålder

och S Andersson hävdar att detta är en lokal konvention i sin undersökning.

Detta kan tolkas som att Maha trots allt har sett bilder som gjorts på det sättet

och därför efterhärmar detta. Kanske är det hennes äldre syskon som ritar hus

på det viset och som i sin tur lärt sig detta från andra barn i Somalia eller

Kenya.

Om vi åter använder oss av Luquets stadiumindelning som bygger på olika

stadium av realism blir det svårt att hitta ett stadium som passar Maha. Jag

tycker att hon i viss mån befinner sig i stadium fyra. Det vill säga hon försöker

rita det hon ser men lyckas inte riktigt alltid. Vilket gör att hon också befinner

sig till viss mån i stadium två. Hon gör inte alltid bilder som hennes omgivning

lätt kan förstå. Däremot hittar man inget av stadium tre i hennes bilder. Hon

ritar inte in saker som till exempel sker inne i husen samtidigt med att man ser

                                                
43 Jämför resonemang på s. 11f.
44 Jämför resonemang på s. 9f.
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utsidan. Alltså befinner sig Maha i både stadium två och fyra. Det här innebär

att det kanske inte fungerar att dela in dessa barns bildutveckling utifrån denna

västerländska teori. Det är bättre att använda sig av bildrepertoarer precis som

K Aronsson menar.45 Här använder man sig av vilken repertoar  barnet

använder. Vilket gör att man skulle kunna säga att Maha använder sig av en

repertoar av till exempel hjärtan och blommor som hon gillar att göra, medan

Ahmed använder sig av sin ansiktsrepertoar.

5.4.1 MINNESBILDER AV HUS

Vad är anledningen till att alla i denna undersökning som ritat minnesbilder

från platser i Somalia ritat hus?

Dels är det nog så att man tänker på platser med hus och människor man träffat

snarare än en naturvy. Men jag tror också att de här eleverna gjorde en

bedömning av vad för minnesbild som kändes lättast att rita för dem. Jag tror

många av dem tycker att det är mycket lättare att göra ett hus än en människa.

Alltså använder man sig av den bank av bilder som man har och utgår ifrån

dessa när man ska göra en bild. I Ahmeds fall skulle man kunna tänkt sig att

han skulle ritat en människa med tanke på hans förkärlek för ansikten. Men att

avbilda en speciell människa är mycket svårare än att rita vilken människa som

helst. Man kan också tänka sig att denna bildtyp är något typiskt för vår kultur.

Hade samma uppgift gjorts i en annan del av världen hade vi fått andra bilder.

På samma sätt som Brenneis och Lein menar att det skiljer sig i

kommunikationsmönster i olika världsdelar.46

Kanske också deras muslimska bakgrund spelat roll , och att de inte velat

avbilda en speciell person på grund av sin tro.

Jag har däremot inte i någon bild hittat något som skulle kunna vara tecken på

att man ritar personer eller företeelser som för barnet är väldigt viktigt större än

annat i bilden, på det vis man använde värdeperspektiv förr i tiden.47 Detta

beror troligtvis på att det oftast är yngre barn som gör sina bilder på det viset.

                                                
45 Aronssson Karin, a.a., s. 18.
46 Jämför resonemang på s.10.
47 Andersson Sven, a.a., s.2 ff.
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5.5 Besöket i förberedelseklassen

Utifrån min observation och mina samtal med lärarna i förberedelseklassen kan

jag konstatera att man använder sig av en del bilder för att lära sig det svenska

språket. I deras bok fanns både tecknade bilder och fotografier, men de lösa

bilder man använde för att lära sig till exempel substantiv bestod av

fotografier. Med tanke på hur olika man kan göra tecknade illustrationer tror

jag det är en fördel att dessa bilder är fotografier. Det blir möjligtvis mindre

missförstånd när det är en fotografisk bild framställd just för ändamålet.

Man tittar alltså på en hel del bilder under sin undervisning här men det är

mycket sällan man får framställa några bilder själv som elev. De elever som

vistas ett par år i klassen har därför inte framställt några bilder förrän de

kommer ut till den ordinarie bildundervisningen. Dessa elever har kanske inte

heller gjort några bilder tidigare om de inte haft någon skolgång, som i Maha

och Ahmeds fall. När de sedan, som ett av de första ämnena de kommer i

kontakt med utanför förberedelseklassen, kommer till en ordinarie klass i

bildämnet uppstår det naturligtvis en del problem. Dels har man problem med

språket och eftersom bildämnet inte enbart handlar om att framställa bilder

utan har många teoretiska inslag, får man svårt att förstå dessa. I andra ämnen

har man ju ännu ej fått delta eftersom man inte tror att eleven ska klara av de

språkliga delarna där.

Dels blir det problem när man ska framställa bilder och inte har mycket träning

i detta och har samma uppgifter som de andra eleverna. Eftersom man kommer

ut till en ordinarie klass kan man därför hamna i en årskurs åtta på grund av sin

ålder. Det är naturligtvis jättesvårt för en elev som varken har fått någon

lärdom i hur man gör bilder eller fått någon feedback på bilder man gjort

tidigare. Återkoppling ger ju en möjlighet att förändra och förbättra sin

bildframställning, på det vis som Strömqvist menar är så viktigt.48

Det är heller inte bra för elevens självkänsla när de jämför sig med sina

jämnåriga kamrater. Jag tror heller inte att man finner bildämnet som speciellt

lustfyllt när man får så stora hinder att övervinna. Problemet som jag ser det är

att man inte ser till elevens kunskap i ämnet utan till elevens språkkunskaper.

Elevens bildutveckling följer ju inte automatiskt med språkutvecklingen om

                                                
48 Se diskussionen på s. 10.
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man inte får speciell övning i detta, menar Strömqvist.49 Elever som inte har

ämnet tidigare borde få specialundervisning för att så småningom komma

ikapp de andra eleverna i samma ålder. De har ett behov av att lära sig rita med

hjälp av att någon ritar före och att de själva får göra likadant. Precis som vi i

Sverige ofta gör med små barn när de ska lära sig rita. Så har de här barnen

aldrig gjort. Och eftersom de kommer direkt ut i den ordinarie undervisningen,

där de andra redan kan detta, får de inte utvecklas ifrån det utgångsläge de

själva befinner sig i.

6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION

6.1 Hur främjar vi olika elevers bildutveckling

Min utgångspunkt med denna undersökning var att få en bättre insikt i de

bildkompetenser elever med annan kulturell bakgrund har och hur jag på bästa

sätt skulle kunna arbeta med dessa elever.

Med tanke på den forskning som gjorts om inlärning och bildutveckling kan

man inte på något självklart vis utgå från den svenska normen när man arbetar

med barn från skilda kulturer eftersom det, som Brenneis och Lein menar,

finns skillnader i barns kommunikationsmönster. Man måste ta i beaktande att

alla har skilda bildvärldar med sig när de kommer till skolan i skiftande åldrar.

En del har inte gått i skolan eller haft någon bildundervisning alls när jag

träffar dem i högstadiet. Andra har haft likvärdig undervisning med barn som

gått hela sin skolgång i Sverige. En tredje grupp har haft sporadisk

bildundervisning, dels beroende på inställningen till ämnet i hemlandet, men

också på grund av att man kanske varit på flykt i många år och därför inte haft

någon kontinuerlig  undervisning.

Jag menar därför att vi när eleven kommer till förberedelseklassen måste

kartlägga vilka bildkunskaper hon eller han har på samma sätt som man gör

med till exempel svenskan. Det ska bildläraren göra för att bilda sig en bra

uppfattning om elevens bildkompetens. Eleverna bör också redan i

förberedelseklassen få någon slags basundervisning i bild, som utgår från

                                                
49 Se diskussionen på s. 11.
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elevens kunskaper, för att lättare komma in i den ordinarie bildundervisningen.

Den undervisningen bör hållas av en utbildad bildlärare. Detta gör att vi måste

så som det står i läroplanen, utgå från varje elevs grundkunskaper och bygga

vidare där. Det kan vi inte göra om vi inte får en större kunskap om hur

bildvärldar hos barn från skilda håll i världen kan se ut.

Vi kan heller inte utgå från Luquets stadieteori, som har legat som en norm för

hur barnets bildutveckling i västvärlden sett ut, när vi ska arbeta med barn från

skilda kulturer. Jag tror snarare att vi ska se till varje barns bildrepertoar och

utifrån den slussa eleven vidare så att deras repertoar blir större och större.

Jag tror också att det finns stora vinster att göra för dessa elever när det gäller

att lära sig det svenska språket om de samtidigt arbetar bildspråkligt för att lära

sig ord och begrepp. Inte då endast genom att titta på färdigproducerade bilder,

utan själv göra bilder som sedan samtalas kring för att få den feedback man så

väl behöver.

Man kan konstatera att man inte kan utgå ifrån att alla barn utvecklar sitt

bildskapande på likartade sätt. Vilket gör att vi som bildlärare, speciellt i

områden med hög invandrartäthet, måste bli mer insatta i de kulturella

skillnader som kan finnas. Jag hoppas med denna uppsats kunna bidra något

till medvetenheten kring detta faktum.

6.2 Bildundervisningen

6.2.1 ÄMNETS FÖRÄNDRING

De signaler skolan sänder när den slussar ut elever från förberedelseklasserna

snabbt till bildundervisning, är att bildämnet inte är ett ämne med speciellt

mycket teori, eftersom man anser att dessa elever kan klara undervisningen.

Detta skapar naturligtvis problem eftersom vårt uppdrag också innefattar en hel

del teoretiska och framför allt språkliga moment.

Man kan få intrycket att det endast är vi bildlärare som har kunskap i

bildämnets förändring från teckning till bild. Både skolledning, kollegor,

föräldrar och elever behöver få bättre kännedom om vad bildämnet innehåller.

Vi kan inte som bildlärare och på lärarutbildningar ha en syn på ämnet utan att

nå ut till en bredare allmänhet med hur den ser ut. Med en bättre förståelse för
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bildämnets förändrade innehåll kan vi lättare få övriga att förstå nyttan av att

utifrån bildämnet och få in andra ämnen istället för att som ofta fallet kan vara

i dag, bildämnet i andra ämnen.

6.2.2 BILDSPRÅKLIG UTVECKLING

Att avläsa språket i detta fall bilden, det vill säga att förstå den genom att se

eller höra är betydligt lättare än att skriva. Om man jämför med musik så har

man inga problem att lyssna, däremot att förstå är svårare. Att sedan skapa

egen musik är nästan en omöjlighet utan att träna sig i detta. Likadant är det

förstås med bilder. Att titta på och förstå vad som är avbildat lär man sig

relativt lätt, men att göra bilden och att avläsa och tolka bilder själv kräver

mycket träning. Det är det som utgör den stora skillnaden för dessa barn i

bildundervisningen. Sven Strömqvist skriver att denna skillnad också finns när

det gäller språkutveckling.50

Vad får det för konsekvenser för bildämnet när vi utgår ifrån andra bildspråk.

Hur kan vi lägga upp vår undervisning så att vi bättre kan ta hänsyn till olika

bildspråk?

I Aronsson  återges ett citat av Luquet så här:

När det gäller teckning finns det mellan logisk realism och visuell realism

samma förhållande som mellan två språk; det rör sig om två olika slags

grammatik och ingen har ännu bevisat att den logiska realismen inte förtjänar

att leva vidare bredvid den visuella realismen på samma sätt som ryska existerar

bredvid italienska.51

Man bör inte bara ha språkundervisning utan också bildspråksundervisning för

denna grupp elever som jag kallar bildanalfabeter. Det kanske också bör finnas

något som kallas ”hembildsundervisning” för dessa barn, för att lättare komma

in i bildspråkens värld. Där vi utgår från var eleverna befinner sig i sitt

bildspråk och bygger vidare där. Eller kanske som svenska två undervisningen,

                                                
50 Strömqvist Sven, a.a., s. 135.
51 Aronsson Karin, a.a., s. 63.
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där vi arbetar med svenska språket på annat sätt beroende på att svenska inte är

det språk eleven har som modersmål.

Samspelet att se och göra bilder tillsammans saknas för de barn jag kallar

bildanalfabeter. De har aldrig ritat och fått respons tillsammans med andra för

att lära sig grunderna i bildframställning. Därför behövs det bildundervisning

som utgår ifrån elevernas nivå redan när de börjar i förberedelseklassen. Där vi

bygger upp deras bildspråk innan de kommer ut till ordinarie bildundervisning.

Det viktiga är inte vilken bilduppfattning som är bäst, västerländsk eller annan.

Det viktiga är att få syn på hur de skiljer sig åt.

Kanske är det inte så att vi ska hitta metoder för att lättare lära elever med

annan bakgrund vårt bildspråk. Vi kanske i stället ska se hur utbytet mellan

olika bildsynsätt kan skapa ny kunskap eller nya metoder för att utvinna

kunskap.

Bildförståelse erhåller man genom att få verktygen och genom att lära sig

konventionerna, egna och andras. Och att det finns flera sätt att förstå bilder på

är lika naturligt som att vi har olika estetiska, ideologiska eller politiska

perspektiv.52

Det viktiga blir då att lära ut vilka olika typer av bildkonventioner och koder

som kan finnas för att på så vis ge alla elever en egen möjlighet till tolkning

oavsett vilken del av världen man kommer ifrån. Men också för att se varför

det kan finnas andra möjligheter till bildtolkningar än den egna.

En förutsättning för att man ska kunna lära sig något är att man blir medveten

om att det finns andra sätt att till exempel uttrycka sig i bild. Därefter kan man

börja sätta sig in i och förstå hur man ska göra.

6.3 Bildläraren

Det finns en maktsituation i skolan där jag som undervisande och

betygsättande lärare utgår ifrån en viss norm på hur bilder ska se ut. Denna

norm är skapad utifrån min bildvärld, som jag inte kan bortse ifrån, och den

svenska bildundervisningskulturen. Vad som ska ingå i ämnet är till stor del

bildläraren som avgör. Detta måste jag naturligtvis ta hänsyn till när jag tittar

                                                
52 Sahlström Berit, a.a., s 132.
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på mina elevers bilder. Vad händer då med de elever som har en bildvärld som

skiljer sig från normen? Hur blir bedömningen av andra typer av bildspråk om

vi bara utgår ifrån vår västerländska norm?

Jag menar att detta måste vi som bildlärare bli mer medvetna om. Vi måste bli

kunnigare i andra typer av bildspråk för att bland annat kunna göra en bättre

och rättvisare bedömning av våra elever.

6.4 Framtiden

Man måste ta i beaktande att människor från olika hörn av världen har mött

olika typer av bilder och synintryck.

Jag menar därför att vi måste satsa mer kraft i lärarutbildning och fortbildning

för lärare, att lära oss om andra kulturer. De flesta av oss är skolade i den

västerländska kulturen och utgår därför naturligt ifrån den, men vi måste också

bli mer insatta i andra bildvärldar. Nordström skriver att den bildspråkliga

forskningen ligger långt efter den verbalspråkliga, vilket han menar får

konsekvenser för bildundervisningen i skolan.53

För egen del tycker jag att jag med denna studie fått en mycket större kunskap

och insikt i den problematik som jag upplevt i min undervisning med barn från

skilda håll i världen. Jag hoppas också, eftersom denna undersökning inte har

gått in närmare på tolkning av bilder, i framtiden få bättre kännedom om hur

olika vi tolkar bilder beroende på vilken kulturell bakgrund vi har. Om det

finns tolkningar som är universella och vilka tolkningar som är kulturellt

baserade.

                                                
53 Nordström Gert Z, a.a., s.14.
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7.2 Otryckta källor

http://en.wikipedia.org/wiki/Somalia

8 BILDFÖRTECKNING

8.1 Omslagsbild

Min egen tolkning av en känd bildserie.

8.2 Somaliska bilder

Bild 1, 2,  och 3 fotografier hämtade från Internet 2006-01-18.

http://www.swan.ac.uk/cds/rd/maria.htm

Bild 4 fotografi hämtad från Internet 2006-01-18.

http://www.swan.ac.uk/cds/rd/mogimage.htm#70s%20and%2080s

8.3 Chilenska bilder

Bild 5, 6, 7, och 8 fotografier hämtade från Internet 2006-01-20.

http://www.fotosearch.com/photos-images/chile

8.4 Irakiska bilder

Bild 9 och 10 fotografier hämtade från Internet 2006-01-18.
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http://fr.search.yahoo.com/search/news?p=bagdad&cs=bz&ei=UTF-

8&ybs=0&c=images&b=41

Bild 11, och 12 fotografier hämtade från Internet 2006-01-18.

http://www.travel-images.com/iraq.html

8.5 Elevernas bilder

Bild 13 Flicka 13 år född i Sverige. Ritad 2006-01-16. Krita på vit A4.

Bild 14 Flicka 15 år, bosatt i Sverige i 13 år. Ritad 2006-01-16. Krita på vit

A4.

Bild 15 Pojke 16 år, bosatt i Sverige i 14 år. Ritad 2006-01-16. Krita på vit A4.

Bild 16 Flicka 15 år, född i Sverige. Ritad 2006-01-16. Krita på vit A4.

Bild 17 Pojke 14 år, född i Sverige. Ritad 2006-01-16. Blyerts och krita på vit

A4.

8.5.1 MAHA OCH AHMEDS BILDER

Bild 18 Mahas första minnesbild av Somalia. Ritad januari 2006. Blyerts på vit

A4.

Bild 19 Mahas andra minnesbild av Somalia. Ritad februari 2006. Krita på vit

A4.

Bild 20 Mahas perpektiv bild. Ritad november 2005. Blyerts på vit A4.

Bild 21 Ahmeds minnesbild av Somalia. Ritad januari 2006. Krita på vit A4.

Bild 22 Ahmeds diktbild. Ritad januari 2006. Krita på vit A4.


