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Sammanfattning 
 
Under den senaste tiden har många barn och ungdomar kommit till Sverige, utan 
medföljande föräldrar, för att söka asyl. Många av dessa nyanlända barn börjar sin 
skolgång mitt i eller sent in i skolterminen. De undervisande lärarna får alltför ringa 
eller ingen information alls om elevernas tidigare kunskaper inom ett visst ämne, 
ändå gäller samma regelverk vid betygsättning som för alla andra elever. 
(Skolverket, 2016). Studien har ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik är en 
tolkningslära där tolkningen är själva processen för förståelsen.  Studien har använt 
hermeneutiken för att nå förståelse för praktiken genom att tolka elevernas 
berättelser. Syftet med denna undersökning var att förstå vad eleverna har för 
uppfattning om bildämnet samt hur deras syn, på vad ämnet innebär och betyder, 
förstås av mig som bildlärare. Resultatet har besvarat frågeställningarna om vad 
nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet har för uppfattning om 
bildämnet, nyttan av att en bildlärare känner till de nyanlända elevernas tidigare 
erfarenheter om bildämnet och om hur hermeneutiken kan användas som avstamp 
i mötet med ny kunskap. I samtal har frågor ställts vilka respondenterna fick besvara 
skriftligt. Eleverna fick skriva ner sina åsikter som självrapporter och dessa blev 
själva underlaget för denna studie. Resultatet visar att eleverna inte riktigt förstår 
vad ämnet bild står för eller vad som förväntas av dem enligt läroplanen. Eleverna 
associerar bildämnet med finkultur, men samtidigt ser de ämnet som något onyttigt, 
ej konkret användbart ute i livet. Den didaktiska lärdomen av undersökningen är att 
om en ämneslärare förstår vad eleven har för uppfattning om bildämnet kan läraren 
hjälpa eleven att hitta sin egen proximala utvecklingszon och stötta den konkret i 
sitt arbete mot måluppfyllelsen. 
 

Nyckelord: Didaktik, nyanlända, betygsättning, måluppfyllelse. 
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1. Inledning 

 
Jag arbetar som bild- och religionslärare på gymnasiet och är lärare på 
introduktionsprogrammet där jag undervisar de ensamkommande flyktingbarnen. I 
min undervisning måste jag ta hänsyn till fler aspekter än i en vanlig gymnasieklass 
med elever som oftast har svenska som förstaspråk. Mina elever har mycket olika 
skolerfarenheter. Eleverna har en väldigt skiftande bild av den svenska skolkulturen. 
Dessa ungdomars behärskning av det svenska språket är på nybörjarnivå. Det 
förekommer även sociala och disciplinära problem i gruppen då eleverna bär på 
traumatiska upplevelser från bl.a. krig och dessutom tillkommer även i svenska-
klasser förekommande problematik, som dyslexi, dyskalkyli, ADHD osv.  
 
Under mina religionslektioner måste jag beakta att många av eleverna kommer från 
olika religiösa kulturer. Enligt min erfarenhet kommer många elever från kulturer 
där religionen är normsättande. Religionsfrihet och tanken att alla religioner har 
lika värde är nytt för dessa ungdomar. Under mina bildlektioner måste jag ta hänsyn 
till att eleverna oftast har en alltför kort skolbakgrund från hemlandet där 
bildundervisningen saknades i skolorna eller att bild som skolämne hade en helt 
annan status och plats i undervisningen. 
 
 
1.1. Problemområde  

 
Jag kommer att begränsa mig vid att endast fokusera på ett skolämne, nämligen 
bildämnet. Som bildlärare utgår jag från mina egna tolkningar på hermeneutiskt vis. 
Hermeneutiken är en tolkningslära som vidare beskrivs under metodavsnittet. Det 
undersökta insamlingsmaterialet, elevernas essäer det vill säga skriftliga svar 
baserade på strukturerade samtal, blir det underlag som jag behöver förstå genom 
att tolka på rätt sätt med hermeneutiken som utgångspunkt. Problemområdet i 
undersökningen blir de kulturella aspekter jag måste ta hänsyn till för att nå rätt 
intention med undervisningen där jag ska kunna få eleverna att lära sig de centrala 
frågorna i en speciell pedagogisk aktivitet. Elevernas bakgrundsbilder är viktiga att 
känna till för att jag på bästa sätt ska få dem att utveckla sina kunskaper, nå fastlagda 
kunskapsmål, bearbeta undervisningsinnehåll etc. 
 
Ann Ahlberg hävdar att för att ge eleverna det stöd som de behöver är det 
nödvändigt att läraren har en helhetssyn. Pedagogen måste försöka hitta 
problematiken som är orsak till svårigheterna (Ahlberg, 2015). 
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1.2. Syfte och frågeställningar  
 
Mitt syfte är att ta reda på vad nyanlända elever förväntar sig av bildämnet vid deras 
första möte med det, för att kunna förstå hur jag ska bemöta deras förväntningar 
och även lättare förmedla vad styrdokumenten förväntar av dem. Jag är även 
intresserad av att få en bild av elevernas föreställning om bildämnet.   
Till detta syfte knyts följande frågeställningar: 
 

1. Vad har nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet för 
uppfattningar om bildämnet? 

2. Varför behöver en bildlärare känna till nyanlända elevers tidigare 
erfarenheter om bildämnet? 

3. Hur kan hermeneutiken användas som avstamp i mötet med ny 
kunskap? 

 
 
1. 3. Begreppsförklaringar  
 
x Språkintroduktion – Imspråk (IMSPR) är ett gymnasieprogram som ska ge 

nyanlända eller relativt nyanlända elever som inte har med sig tillräckligt med 
betyg från grundskolan samt de som nyligen anlänt till Sverige, en kunskapsbas 
med det svenska språket som fokus i utbildningen. Gymnasieprogrammet föl-
jer grundskolans kursplan och målet är att möjliggöra för ungdomarna att gå 
vidare i gymnasieskolan eller till en annan utbildning. Språkintroduktion är 
oftast organiserad med flera olika nivåer inom utbildningen (Skolverket, 2015). 
 

x Nyanländ elev: För att anses som nyanländ elev ska eleven varit bosatt utom-
lands. Eleven ska numera vara bosatt i landet. Men de elever vilka ej har på-
börjat sin utbildning i Sverige efter höstterminens start det kalenderår de ska 
fylla sju år anses inte vara nyanlända. Tidsperioden är fyra år, alltså är det under 
fyra års skolgång som en elev går under betäckningen nyanländ (Skolverket, 
2016.) 

 
x Studiehandledning på modersmålet: Om en elev riskerar att få underkänt i 

ett eller flera ämnen på grund av att hon eller han inte klarar att följa undervis-
ningen på svenska har eleven rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt 
modersmål (Skolverket, 2015). 
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2. Bakgrund 
 
2.1. Didaktiska aspekter  
 
Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarsson (2007) författarna till boken 
Kommunikation, samspel mellan människor har många synpunkter om 
kommunikationen människor i mellan. Författarna skriver om hur vi människor kan 
uppfatta varandra och om social varseblivning. Verkligheten delas in i en inre och 
en yttre verklighet och via våra sinnen uppfattas det verkliga objektivet. Med våra 
tidigare erfarenheter, vår kultur etc. tolkar vi det vi varseblir. Men som det är känt 
har människor olika erfarenheter och kulturer därför ser vi på världen med olika 
glasögon. 
 
Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert (2013) skriver om den 
forskningsinriktning som arbetar med undervisningsinnehåll. Organiseringen av 
undervisningsinnehållet samt vilka kunskaper eleverna ska utveckla och vilka mål 
eleverna ska nå kallas läroplansteori eller läroplansdidaktik. En stor del av all 
utbildning anordnas av stat och kommun. Olika styrdokument, som exempelvis 
läroplanerna, formuleras på central politisk och utbildningsadministrativ nivå 
(Lindström & Pennlert, 2013). Göran Linde (2014) skriver att läroplansteori 
handlar om det som lyfts fram som gällande lärdom att undervisa om i skolan och 
vilka mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att vissa innehåll lyfts 
fram.  

 
Några kunskapsteoretiska begrepp har fått stort utrymme i svensk kursplan och i 
utvecklingen av den. Med hjälp av dessa begrepp har analyser gjorts av skolverkets 
kursplaner. Linde (2014) hänvisar till Vygotskij när han förklarar dessa termers 
användande i praktiken. Förklaringen grundar sig i Vygotskijs princip om ”zone of 
proximal devlopment” (ZPD) eller utvecklingszon. Syftet är att underlätta för 
eleven att vidareutvecklas genom att hitta sin egen utvecklingsnivå för att det nya 
ska kännas bekant. Den redan uppnådda kompetensen ska anslutas till den nya på 
ett naturligt sätt. Det är läraren som ska kartlägga elevernas utvecklingszon för att 
sedan i sin undervisning didaktiskt ta hänsyn till den (Linde, 2014.) 
 
Pirjo Lähdenperä (2012) skriver att i en heterogen skola kan det uppstå olika typer 
av värdekonflikter då olika etniska grupper bär på olika politiska och religiösa 
uppfattningar. Lärarna och skolpersonalen kan inte utgå från att eleverna har samma 
uppfattningar, tankemönster och värderingar som de själva har. Skolpersonal bör 
vara rustad för att möta sådana problem. Samtidigt påpekar Lehdenperä (2012) att 
ungdomar/elever som har rötter i andra kulturer har svårt att förstå den svenska 
skolan som sin egen. Skolan blir därför ofta lätt en verksamhet för andra. 
 
För att hitta rätt undervisningsform måste pedagogen veta hur eleverna redan från 
första början ser på undervisningen och ämnet. Elevernas ståndpunkt, 
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förhållningssätt och kunskapsnivå måste genomsyra undervisningen. För att 
undervisningen ska upplevas viktig och meningsfull av eleverna måste 
undervisningen knytas ihop med elevernas förförståelse, hävdar Lähdenperä. 
 

Varje ämne i skolan behöver analyseras och utvecklas utifrån den elevsammansättning som 
finns på skolan … vilka elever och elevgrupper gynnas av arbetssättet respektive vilka 
elever och elevgrupper missgynnas. (Lahdenperä, 2012, s. 99) 

 
Mitt forskningsarbete handlar om att analysera elevernas förhållningssätt till 
bildämnet för att få en förståelse för hur eleverna ska nå målen i bildämnet. När 
eleven och läraren har avvikande och annorlunda erfarenheter blir det problematiskt 
för läraren att knyta an till elevens förförståelse (Lähdenperä, 2012). 
 
 
2.2. Likvärdig betygsättning  
I Sverige har vi en lång tradition av att betygsätta elevers kunskaper och färdigheter. 
Betygsättningen har dock förändrats genom tiderna. Förändringar i samhället har 
medfört förändringar i betygsättningssystemet.  

Betygen är en viktig aspekt i skolsystemet. De är viktiga för eleven om hon eller 
han ska söka till en högre utbildning. Betygen är viktiga för varje enskild skola som 
blir granskad i hur många elever som får godkänt betyg och betygen är viktiga även 
för staten som mäter kvaliteten i undervisningen genom betyg. 

Sverige har haft under de senaste hundra åren tre olika system för att bedöma 
elevers kunskaper och färdigheter: ett absolut, ett relativt och ett mål- och 
kriterierelaterat system.  

Betyg syftar på summativ och formativ bedömning. Agneta Hult och Anders 
Olofsson (2011) förklarar att formativa bedömningar är till för att på något sätt 
kunna stödja elevernas lärande. För att detta ska kunna genomföras krävs att 
eleverna får information om hur de presterar i förhållande till mål och kriterier. Vid 
summativ bedömning summeras elevernas resultat från olika tillfällen som ett 
underlag för en avslutande bedömning på en kurs eller ett moment, skriver Sven-
Erik Hansén och Liselott Forsman (2014).  

Hult och Olofsson skriver att utbildningen i landet ska vara likvärdig, och det ska 
också betygsättningen vara. Det innebär att elever med kunskaper av samma 
kvalitet ska ha samma betyg, oavsett var de går i skolan. År 2011 tillkom den 
senaste läroplanen nämligen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. En ny sjugradig betygsskala infördes. Obligatoriska skriftliga 
omdömen från första klass är andra reformer som lanserades. Det arbetades fram 
en ny kursplan där tydligare mål specificeras för fler årskurser. Den nya läroplanen 
sjösattes, men skolorna och lärarna fick väldigt lite stöd till det nya systemet (Hult 
& Olofsson, 2011). 
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Kursplanerna och målen har kritiserats för att vara otydliga och svåra att tolka. Hult 
och Olofsson (2011) skriver att om målen är otydliga blir betygsättningen att 
jämföra med betygsättningen i det absoluta betygsystemet. Lärarna får definiera 
kunskapskraven efter eget huvud och betygen blir därmed inte likvärdiga. De menar 
även att ett målrelaterat betygsystem med otydliga kunskapskrav i praktiken visar 
sig bli ett relativt sådant. Om det inte finns tydliga mål att ställa elevernas kunskaper 
mot blir resultatet att man jämför eleverna med varandra.  

Enligt Skolverket är en likvärdig betygsättning:  

Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett 
betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. (Skolverket, 2004, s. 3)  

Det väcker tankar om hur detta fungerar i praktiken när kunskapskraven är en 
tolkningsfråga. 

Bengt Selghed kritiserar kunskapskraven att det inte är helt lätt att uppfatta vad 
kvalitetsskillnaderna består av, antingen det rör arten eller graden i kunnandet 
(Selghed, 2011). 

Analyser av elevers slutbetyg visar att kön, klass och etnicitet har betydelse för resultaten, 
vilket är problematisk i ett utbildningssystem med målet att vara en skola för alla. (Hult & 
Olofsson, 2011, s. 106)  

Vid bedömning och betygsättning spelar värderingar en stor roll, skriver Hult och 
Olofsson och tillägger att det är eleven som ska bedömas inte privatpersonen. 
Kategoriseringen spelar en stor roll för hur eleverna bedöms. Kategorier som 
pojkar, flickor, social klass och elever med utländsk bakgrund kan påverka 
bedömningen av en elevs kunskap. Hult och Olofsson (2011) påpekar att 
”invandrarbarn” beskrivs ofta ur ett problemperspektiv som ”annorlunda” och 
jämförs med den ”vanliga” och ”normala” svenske eleven.  De menar även att 
elevernas beteende och reaktioner riskerar att, i all välvilja, ”kulturifieras” då de 
tolkas utifrån föreställningar om deras etniska ursprung och kultur istället för att se 
till deras individuella egenskaper, erfarenheter och behov. 

Digitala verktyg i undervisningen är en aspekt som diskuteras. Om elever ska nå en 
viss kunskap måste de ha samma förutsättningar. Om man tittar på dagens 
storskolor och byskolor ser man att olika skolor är olika utrustade. I vissa skolor får 
elever varsin dator. På andra skolor räcker datorerna inte till alla elever. Det visar 
att det i grunden redan finns brister för en likvärdig betygsättning. För en likvärdig 
betygsättning krävs en likvärdig utbildning där alla elever har samma 
förutsättningar (Selghed, 2011). 

Selghed (2011) presenterar en intervjustudie med lärare i grund- och 
gymnasieskolan. Studien undersökte hur lärare anser att de sätter betyg. Resultatet 
vittnar om en osäkerhet bland lärare och följande citat bekräftar detta. ”De flesta 
lärare anser att det är rutingöra att sätta betyg. Men det sker inte utan vånda. Framför 
allt är man rädd för att ha satt för låga betyg. Vidare upplever man pressen att 
behöva stå till svars för varje betyg” (s. 92). Selghed menar att med tanke på vilken 
central roll läraren har som betygsättare är det viktigt att denna är väl införstådd 
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med vad som ska bedömas och hur detta ska genomföras. Dock visar intervjusvaren 
att många lärare känner sig obekväma med betygsättningen. Bland intervjusvaren 
kan dessa konkreta svar noteras. Någon uppger att betygen är det svåraste i 
lärarjobbet. ”Man blir kluven. Dels försvarar man betygen (man är skyldig att sätta 
betyg), dels har man dåligt samvete för att man sätter de låga betygen.”… ”Hur 
mycket man än funderar, blir det inte rättvist i alla fall” (s. 93) är en annan 
kommentar (Selghed, 2011). 

Selghed förklarar att mänskliga bedömningar är förknippade med svagheter på 
grund av att det är just människor som utför dem. Han citerar Skolverket ”… den 
viktigaste förutsättningen för att bedömningen ska bli rätt och rättvis i det nya 
systemet är lärarnas erfarenhet och yrkeskunnande.” Denna förhoppning har 
modifierats: ”Någon fullständig likvärdighet och rättvisa lär aldrig nås när det gäller 
något så komplext som att bedöma människors kunnande, men det måste vara ett 
mål att ständigt sträva mot” (Skolverket, 2004, s. 106). 

 
3. Teori 
 
3.1. Hermeneutiskt perspektiv 
 
Hermeneutiken har som utgångspunkt att söka förståelse för det som undersöks 
genom tolkning. Tolkning enligt hermeneutiken fungerar som en förståelseprocess 
av ett fenomen, där fenomenet är ett olagt pussel som forskaren guidad av sin egen 
förståelse får lägga ihop (Brinkkjaer & Höjen, 2013). 
 
Forskaren kan under processen lära sig och hitta nya mönster och få nya verktyg. 
Något som tidigare varit okänt kan plötsligt ge nya underlag för förståelse och visa 
på nya samband. Forskaren ska växla mellan del och helhet i den hermeneutiska 
cykeln. Den hermeneutiska cirkeln kan beskrivas som en tolkningsprocess där 
forskarens möte med nya erfarenheter producerar ny kunskap. Den hermeneutiska 
cykeln ändras ständigt ju mer forskaren omtolkar och omorganiserar tillvaron 
(Brinkkjaer & Höjen, 2013). Här nedan förtydligas den hermeneutiska cykeln med 
hjälp av en bild för att visualisera hur delen ger förståelse av helheten som i sin tur 
ger förståelse av delen. 
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                                       Bild 1. Den hermeneutiska cirkeln 
   (Ritad i bildbehandlingsprogram efter modell i Brinkkjaer & Höjen; 2013, s.75) 
 
 
Hermeneutiken riktar sig mot förhållanden som redan från början är subjektiva. 
Detta perspektiv är viktigt att ta hänsyn till speciellt inom områden där det är 
avgörande för att kunna förstå människors erfarenheter, upplevelser och perspektiv 
av världen (Brinkkjaer & Höjen, 2013). 
 
Filosofisk hermeneutik handlar om förståelseprocessen av det nya och om hur 
tidigare erfarenheter/förmågor/kunskaper påverkar/konfronterar det nya. Alltså 
handlar det om en undersökning om hur själva förståelsen överhuvudtaget uppstår. 
Den tyske filosofen Hans Georg Gadamer (1900-2002) förklarar sin teori av 
hermeneutiken i Sanning och metod på 1960-talet. Enligt den filosofiska 
hermeneutiken så föds vi in i en redan existerande kultur. Kulturen är normsättande. 
Denna kultur fungerar som en tradition för oss, och genom vår uppväxt växer vi in 
i den kulturpräglade traditionen. Vi lär oss förstå och närmar oss vår omgivning 
samt vidgar den utifrån den tradition som präglar oss. Den filosofiska 
hermeneutiken menar att traditionen är helt nödvändig och avgörande i den 
bemärkelsen att den ger oss den utgångspunkt från vilken vi kan orientera oss 
utifrån (Brinkkjaer & Höjen, 2013). 
 
Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla. Ordet hermeneutik 
kommer från grekiska gudanamnet Hermes som hade till uppgift att vara budbärare 
mellan gudar och människor. Hermes tolkade budskap från gudarna så att 
människor skulle förstå gudomliga tecken (Fejes & Thornberg, 2016). 
 
Christer Stensmo skriver i Vetenskapsteori och metod för lärare att hermeneutiken 
från början var en metod för att tolka Bibeln, man sökte efter Guds budskap i 
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bibeltexter. Metoden användes senare inom litteraturvetenskapen för att klargöra 
författarens budskap. Idag skriver Stensmo att hermeneutiken används för tolkning 
av alla typer av texter (Stensmo; 2002). 
 
Brinkkjaer och Höjen hänvisar till Gadamer där de skriver att traditionen enligt 
filosofisk hermeneutik har en bieffekt nämligen att den alstrar fördomar. Här ska 
fördomarna förstås helt bokstavligt alltså som ett befläckande hinder i våra 
omdömen/antaganden vid nya konfronteranden med nya input/förhållanden i 
omvärlden.  Den sfär som utgör bakgrunden för vår förståelse kallar Gadamer vår 
förståelsehorisont (Brinkkjaer & Höjen, 2013). 
 

När vi vill förstå något – en annan människa eller en människoskapad produkt – är det alltså 
en förutsättning att vi har fördomar. Det är inget fel med det. Problemet uppkommer först 
om vi inte är medvetna om att vi har fördomarna. (Brinkkjaer & Höjen, 2013, s.77) 

 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid en konfrontation är att om motparten är 
en person så är även denna försedd med sina egna kulturellt präglade fördomar. 
Alltså är det två olika fördomar som möts och ska försöka vinna terräng eller backa. 
Även om konfrontationsobjektet är en produkt så är den skapad av en människa 
därav är denna präglad av människans egen förståelsehorisont. När detta nya ting 
ska förstås är det två förståelsehorisonter som möts. Eftersom förståelsen av ett nytt 
fenomen uppmärksammar alla liknande tidigare tolkningar involveras en allt större 
förståelse på så vis gradvis. På så sätt kan förståelseprocessen karakteriseras som 
en sammansmältning av horisonten (Brinkkjaer & Höjen, 2013). 
 
 
3.2. Grundskolans kursplan för bildämnet 
 
Språkintroduktionen är ett program på gymnasiet. Programmet är till för elever med 
annat modersmål än svenska. De läser svenska som andraspråk istället för svenska. 
Eleverna saknar helt eller delvis betyg från en svensk grundskola men de är 
överåriga för att gå kvar i grundskolan. Eleverna på språkintroduktionen har inte 
behörighet att gå gymnasiet. Språkintroduktionen ger eleverna möjlighet att skaffa 
betyg i grundskolans olika ämnen för att få behörighet att söka sig vidare till olika 
gymnasieutbildningar. Eleverna tillhör gymnasieskolan i fysisk bemärkelse men 
följer grundskolans kursplan och därför bedöms de efter grundskolans 
betygskriterier. 
 
Grundskolekursplanen i Bild i Läroplan för grundskolan 2011 inleds med att 
uppmärksamma bildens betydelse för människors sätt att lära, tänka, uppleva 
omvärlden och sig själva. Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla 
kunskaper om hur bilder kan skapas och tolkas. Genom undervisningen i ämnet bild 
ska eleverna utveckla sin förmåga att skapa och presentera egna bilder, 
kommunicera med bilder för att utrycka budskap genom att återanvända bilder, 
material och föremål i eget bildskapande. Genom undervisningen ska eleverna 
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utveckla sin förmåga att skapa bilder med digitalt verktyg samt att digitalt bearbeta 
fotografier och andra typer av bilder. Undervisningen ska ge möjligheter att kritiskt 
granska och analysera olika bildbudskap samt att analysera historiska och samtida 
bilders uttryck, innehåll och funktioner. Genom undervisningen ska eleverna få 
erfarenheter av vad visuell kultur är där konst, arkitektur, design, film och foto ingår 
(Skolverket, 2011). 
 
I centrala innehållet beskrivs kursplanen för varje årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 som 
förmedlar vad undervisningen ska rikta in sig på. I kursplanen beskrivs 
kunskapskraven och betygskriterierna. 
 
Enligt John Hatties tankar om synligt lärande ”Visible learning” måste eleverna 
medvetandegöras om vad det är som de ska lära sig. Målet är detsamma för varje 
elev nämligen att nå fram till kunskapskraven, inbegripande det centrala innehållet 
i läroplanen. När eleverna väl förstår destinationen finns ändå utmaningen för 
läraren att synliggöra även själva resan för eleverna (Hattie, 2014).  

 
4. Metod  
 
Uppfattningar om bildämnet undersöktes såväl utifrån litteraturstudier där 
forskningsteorier fick agera som förklaringsmodell och genom tolkningar på 
hermeneutiskt vis. Datainsamlingen var tilltänkt att ske genom elevintervjuer men 
då eleverna vägrade att bli inspelade förändrades tillvägagångsättet. På grund av 
dessa omständigheter rekonstruerades datainsamlingsmetoden till att eleverna fick 
skriva ner sina svar på papper. De problem som omständigheterna medförde samt 
en detaljerad redovisning av datainsamlingen kommer jag att presentera under 
forskningsprocessavsnittet.  
 
 
4.1. Kvalitativ studie 
 
Tillvägagångssättet utvecklades från kvalitativa intervjuer till en kvalitativ studie 
med en komplettering av att respondenterna fick besvara frågorna skriftligt men 
studien behöll sin kvalitativa form. Frågorna var desamma som ursprungligen 
skulle fungerat som intervjufrågor. Jan Trost skriver att kvalitativa intervjuer 
utmärks bland annat av att man ställer raka och enkla frågor och på dessa frågor får 
man komplexa, innehållsrika svar. Detta innebär, hävdar Trost, att efter de utförda 
intervjuerna sitter man med ett otroligt rikt material som innehåller 
intresseväckande åsikter, händelser, mönster och annat som kan gagna den 
individuella eleven och bidra till ett rikare lektionsinnehåll (Trost, 2014).  
 
Jag ville göra en kvalitativ studie, vilket innebär att jag är intresserad av djupet 
snarare än bredden, alltså elevernas personliga subjektiva åsikter och erfarenheter. 
Kvalitativ metod handlar om att studera det enskilda och säregna. I den kvalitativa 
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forskningstraditionen betonar man ett tätt och nära förhållande mellan forskaren 
och den miljö eller de personer som studeras. För att få en subjektiv bild från 
eleverna valde jag elever vilka precis har påbörjat skolgången och som saknar större 
inblick i det svenska skolsystemet och framför allt i det svenska bildämnet. Men 
samtidigt kan jag inte välja helt nyanlända elever som respondenter då dessa är 
flyktingbarn och måste få landa i det nya landet samt lära känna den nya miljön och 
systemet innan de kan ge ett konstruktivt svar på mina frågeställningar (Trost, 2014). 
 
Denna studie berör det faktum att jag saknar förståelse för elevernas förväntningar 
och erfarenheter av bildämnet och bildundervisningen vilket jag behöver för att 
kunna undervisa dem. Efter att jag har läst igenom elevernas självrapporter fick jag 
förståelse för materialet. Jag behövde inte göra någon datareduktion då jag fann all 
data vara relevant för mina frågeställningar. Däremot fick jag tyda och tolka 
elevernas självrapporter då deras brister i det svenska språket försvårade förståelsen. 
När det gäller att koda materialet har jag i min avsnittsuppdelning utgått ifrån mina 
intervjufrågor. Däremot har jag gjort en kategorisering där jag delar in elever med 
längre skolbakgrund i en grupp, elever med kortare skolbakgrund i en annan och 
slutligen elever utan skolbakgrund i en tredje. Denna kategorisering använder jag 
mig av i min resultatanalys och diskussion av resultatet för att underlätta förståelsen 
av varför eleverna kan svara så olika.  
 
Analysen ordnades som så att jag relaterade elevsvaren till det vetenskapliga 
problemet som jag har valt att utgå ifrån nämligen hermeneutiken. Jag har utifrån 
hermeneutiken visat varför det är viktigt för mig att känna till elevernas 
förhållande/förhållning till bildämnet vid deras första möte med det.  
 
 
4.2. Urval  
 
Arbetsområdet är begränsat inom ämnet bild och undervisningen av nyanlända 
elever inom ämnet bild. De intervjuade är 11 personer med erfarenhet av att vara 
utomeuropeiska flyktingar, invandrare, nyanlända och inskrivna elever på 
introduktionsprogrammet. Alla mina respondenter är över 16 år av hänsyn till 
samtyckekravet. Ett annat viktigt erfarenhetsperspektiv som dessa elever delar är 
huruvida de har eller helt saknar erfarenhet av att ha läst bildämnet i sina hemländer. 
Dessa erfarenheter gör att de är relevanta till just denna undersökning. Det är just 
dessa erfarenheter som gör att de på ett unikt sätt kan besvara mina frågeställningar. 
Att valet föll just på denna grupp av elever beror på att de alla har utvecklat en 
någorlunda fungerande kommunikativförmåga på det svenska språket. Jag har valt 
elever som redan har deltagit på några bildlektioner så att de har en förståelse för 
mina frågeställningar. Undersökningen är i huvudsak komparerande i sin karaktär 
och med det i åtanke valdes de intervjuande med syftet att på bästa sätt kunna 
bekräfta eller motsäga varandra. 
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4.3. Forskningsprocess 
 
Jag hade som avsikt att genomföra en gruppintervju. Detta skulle ske i bildsalen på 
den gymnasieskola där eleverna går då bildsalen är en trygg och välbekant plats för 
dessa elever. Gruppintervju var det enda sätt eleverna gick med att bli intervjuade 
på. Eleverna behövde varandras uppbackning och stöd. Trost skriver i sin bok 
Kvalitativa intervjuer att miljön för intervju ska vara så ostörd som möjligt, 
dessutom ska de intervjuade personerna känna sig trygga i miljön (Trost, 2014). 
Eleverna blev muntligt informerade om datainsamlingen samt att de skulle bli 
inspelade på ljudfil. Jag valde att informera muntligt för att underlätta förståelsen 
och kunna förklara vidare om behov uppstod. Väl på plats, när inspelningen skulle 
ske, blev några av eleverna ändå osäkra och vägrade inspelning. Eleverna började 
prata i gruppen och påverkade varandra. All detta krångel gjorde att jag fick frångå 
inspelningen och jag fick ändra på datainsamlingsmetoden. I slutändan resulterade 
därmed dataunderlaget i skriftliga svar. Dessa skriftliga svar benämns som 
självrapporter i uppsatsen.  
 
På grund av att jag inte talar elevernas modersmål fick jag hjälp av elevernas 
modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet. De översatte mina frågor 
som jag skrev upp på tavlan på svenska. Översättningen genomfördes på flera olika 
språk samtidigt. Jag tillät eleverna att diskutera med varandra under tiden de 
svarade på frågorna för att på så sätt ändå ge utrymme till gruppdynamik i 
svarsunderlaget. Trost påpekar att fördelarna med gruppintervjuer är att deltagarna 
får mer utrymme för att interagera, att det ger uppslag som lättare kommer fram 
under interaktionen mellan deltagarna. Nackdelen är att de tysta och blyga ställer 
sig eller ställs åt sidan medan de språksamma och dominanta tar över så att endast 
deras synpunkter kommer fram (Trost, 2014). Eleverna fick skriva ner en 
sammanfattning av det som de med modersmålslärarnas hjälp diskuterade utifrån 
mina frågor (på svenska). Eleverna fick hjälp på sina modersmål med att formulera 
svar på mina frågor på svenska. Eftersom jag inte talar de olika språken kunde jag 
inte anteckna löpande under intervjun. Jag samlade in elevsvaren som går att läsa i 
sin helhet vid begäran. Elevernas svar fick bli mitt underlag till denna undersökning 
och det är utifrån dessa 11 svarspapper som jag redovisar ett resultat. 
 
Eftersom samtliga av mina respondenter är över 16 år behövdes inga målsmän 
kontaktas gällande elevernas deltagande i undersökningen. 
 
Jag begränsade mig till fem intervjufrågor. Dessa frågor kommer även att fungera 
som rubriker under resultatavsnittet.  
 

1. Har du studerat bild i ditt hemland? Om ja hur många år? 
2. Vad tycker du om bildämnet? 
3. Är bildämnet ett viktigt skolämne, vad tror du och varför eller varför 
inte? 
4. Visste du att du ska studera bild i skolan innan du började skolan? 



12 
 

5. Vad trodde du om bildämnet innan du började skolan? 
 

Tillvägagångssättet har fått omvärderas under resans gång och det är något jag har 
lärt mig av och kanske något som bara var tvunget att bli så. Att använda mig av 
enbart traditionsenliga intervjuer på det viset jag tänkte mig från början, gick inte 
att genomföra. I och med att jag kompletterade undersökningen med att låta 
eleverna skriva ner sina svar på frågorna löste jag problemet. 
 
 
 4.5. Forskningsetiska aspekter och trovärdighet 
 
Jag har personlig anknytning till de intervjuade i egenskap av undervisande lärare. 
Jag har undervisat dessa elever i en termin. Det finns för- och nackdelar med att 
känna respondenterna sedan tidigare. Fördelarna kan vara att intervjupersonerna 
lättare kan öppna sig och att de ofta är mer precisa i sina berättelser i relation till 
vad som har hänt i det förflutna. 
 
Examensarbetet måste byggas på respekt för de människor som deltar, skriver Bo 
Johansson och Olov Svedner (2010). En mycket viktig del av forskningsetiken 
handlar om hur personer som medverkar i forskningen får behandlas, att de 
medverkande i största möjliga utsträckning ska skyddas från kränkningar eller 
skador i samband med att de deltar i forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Vad 
gäller vetenskaplig forskning har vetenskapsrådet fyra övergripande etiska riktlinjer 
som man måste ta hänsyn till (Patel & Davidsson, 2015). Undersökningen är 
genomförd utifrån Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav: informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet: Informationskravet uppnås då forskaren informerar de 
berörda om den aktuella undersökningens syfte. Personerna upplyses om att 
deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Eleverna som 
medverkade i undersökningen blev muntligt informerade om de etiska 
ställningstagandena. 
 
Samtyckekravet: Forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke. Om deltagarna är 
barn som är yngre än 16 år ska föräldrars/vårdnadshavares samtycke inhämtas. 
Deltagarna i undersökningen har rätt att avbryta sin medverkan, deltagarna har rätt 
att självständigt bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta i 
undersökningen. Eleverna blev informerade om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan i undersökningen om de inte vill delta, de bestämmer själv hur länge de 
vill medverka i undersökningen. Eleverna fick även välja om de ville bli inspelade 
eller inte. 
 
Konfidentialitetskrav: Uppgifter om deltagarna i undersökningen ska behandlas 
på ett konfidentiellt sätt vilket innebär att dessa uppgifter praktiskt blir oåtkomliga 
för utomstående. 
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Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Stensmo, 2002). 
  
Stensmo (2002) skriver att de data man samlar in för undersökningen ska vara 
tillförlitliga och giltiga. Tillförlitlighet kallas för reliabilitet och giltighet för 
validitet. Reliabiliteteten betyder pålitlighet eller noggrannhet. Om man mäter 
samma aspekt upprepade gånger måste man få (ungefär) samma resultat varje gång.  
 
Enlig Christina Wikström (2013) handlar reliabiliteten i en mätning om mätningens 
stabilitet och om vi kan lita på mätningens resultat eller om det varierar av 
anledningar som inte har med det vi mäter att göra. 
 
Jag anser att undersökningens reliabilitet är hög. Intervjufrågorna är genomtänkta 
och noggrant formulerade. Undersökningen är stabil i sin mätning. Om man skulle 
göra om undersökningen vid ett senare tillfälle med samma elever skulle man få 
(ungefär) samma resultat. Den enda skillnaden skulle vara att eleverna tack vare 
förbättrade språkkunskaper lättare skulle kunna framföra sina åsikter om bildämnet 
och forskaren kanske skulle få ett större textmaterial att jobba med. Det påverkar 
dock inte själva resultatet som belyser elevernas subjektiva inställning och 
förväntningar av bildämnet. 
 
Validitet skriver Stensmo (2002) betyder giltighet eller överensstämmelse. Med 
validitet förstås i vilken grad de empiriska observationer som görs är giltiga för den 
verklighet man avser att studera och hur pass metoden är giltig för den 
undersökning som görs. Instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att 
mäta.  
 
Jag anser att även undersökningens validitet är hög. Den undersöker det som avses 
att undersökas. Jag var intresserad av de nyanlända elevernas subjektiva inställning 
och förväntning av bildämnet och ingenting annat. Metoden var noggrant utvald ur 
validitetsperspektiv och undersöker just deras förväntningar och inställning till 
bildämnet. 
 
 

5. Resultat 
 
5.1. Bearbetning av det insamlade materialet 
 
För att underlätta läsningen har jag delat in resultatet efter mina frågeställningar 
vilka berör mitt forskningsproblem under syftet. Här under resultatdelen har jag 
först sammanfattat svaren som en kort inledning under varje enskild fråga. Jag 
citerar även några enstaka viktiga eller intressanta svar, såväl svar som är frekventa 
som de som avviker.  
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Under analysdelen kommer jag att inkludera eget resonemang och egna tolkningar, 
som en del av den kvalitativa analysen.  
 
De intervjuade kodas av integritetshänseende med bokstäverna A till K. 
 
A: Pojke 17 år, kommer från Afghanistan, bott i Iran, skolbakgrund: 5 år. 
 
B: Pojke 17 år, kommer från Eritrea, skolbakgrund: 4 år 
 
C: Pojke 17år, kommer från Eritrea, ingen skolbakgrund 
 
D: Pojke 16 år, kommer från Afghanistan, ingen skolbakgrund 
 
E: Pojke 16 år, kommer från Afghanistan, skolbakgrund: 2 år 
 
F: Pojke 16 år kommer från Syrien, skolbakgrund: 9 år 
 
G: Pojke 17 år, kommer från Sudan, ingen skolbakgrund 
 
H: Pojke 17 år kommer från Eritrea, skolbakgrund: 3 år 
 
I: Pojke 16 år, kommer från Afghanistan, skolbakgrund: 4 år 
 
J: Flicka 16 år, kommer från Eritrea, skolbakgrund: 3 år 
 
K: Flicka 17 år, kommer från Eritrea, skolbakgrund: 5 år 
 
Med skolbakgrund menar jag att eleven har tillgodogjort sig någon form av 
undervisning där det i kunskapsförmedlingen ingick språkliga och matematiska 
färdigheter såsom läsa, skriva och räkna. Det är emellertid svårt att definiera eller 
göra en adekvat jämförelse mellan den skolbakgrund eleverna har med sig och 
undervisningen i den svenska grundskolan. I några fall har eleverna gått i religiösa 
skolor t.ex. Koran-/Bibelskola. För några elever har utbildningen blivit avbruten 
flera gånger och ibland till och med påbörjad i ett land och fortsatt i ett annat. 
 
 
5.2. Elevernas svar 
 

1. Har du studerat bild i ditt hemland? Om ja hur många år? 
 
Två av elva elever har studerat bild i sina hemländer. De andra eleverna känner inte 
igen bild som ett skolämne. En elev jämställer bildämnet med att rita och måla på 
hobby-nivå eller att arbeta som målare. Här menas arbetare som målar på 
byggarbetsplatser. 
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En elev förklarar att han har både ritat och färglagt bilder i sitt hemland och det 
tyckte han var roligt. En annan elev förklarar att han har haft bild i skolan under två 
år men specificerar inte hur den undervisningsformen såg ut. En tredje uttrycker ett 
missförstånd gällande vad ämnet handlar om. Ytterligare en annan elev som redan 
har varit i skolan en längre tid och börjat förstå att hans tidigare erfarenheter av 
bildämnet inte överenskommer med det han möts av i Sverige visar att han är kluven. 
Han tycket att det är underligt att undervisningen inte är identiskt i båda länderna.  
 
Ibland kan det vara en fördel att helt sakna erfarenhet av bildämnet för då har inte 
en redan etablerad bild av hur en sådan undervisning ska se ut etablerat sig. Om 
eleverna kommer från en skolkultur där bildämnet begränsades till teckning och lek 
med kulörer kan det uppfattas som frustrerande att förväntas förhålla sig till ämnet 
efter andra referensramar. De har redan vant sig vid ett mönster som de kände sig 
trygga i och förstod sig på. 
 
Elev K berättar att han inte har läst bild i hemlandet och ifrågasätter varför inte den 
möjligheten fanns där. Jag uppfattar att han upplever det som tråkigt att han inte har 
fått chansen att läsa bild i hemlandet. Han skriver också att han är positiv till att 
studera bild men poängterar även att han vill lära sig svenska. 
 
 

2. Vad tycker du om bildämnet? 
 
Överlag verkar eleverna ha en positiv förhållning till bildämnet ”jag tycker nu om 
mer om Bild änet.”  De skriver också att det är ett svårt ämne och framför allt att 
språkbristerna försvårar förståelsen för dem ”Jag tänket mer att men på grund av 
språk. Jag har svag”. De beskriver bildämnet med ord som: kunskap, 
informationsredskap ”ritade bild som har information for nesta nya generation”, 
kommunikationsväg ”hade samtal i bild”, nyckel till tradition ”vikan mycket lära 
teraditon från bild och ämne”, ett redskap som ger förståelse ”från bild förstår 
människor någonting”. 
 
En av eleverna som har studerat bildämnet i hemlandet ger en med svenska 
värderingar sett mycket nyanserad och med kursplanen som referens mycket 
träffsäker beskrivning av bildämnet. Han presenterar bildämnet som 
kunskapsförmedlare, (bilden som bildkunskap eller snarare) som medel för kunskap. 
Han skriver att innan skrivkonsten har etablerat sig hos gemene man har människor 
tecknat för att förmedla information från generation till generation från människa 
till människa. Han skriver även att i bilder kan man ingjuta budskap. Budskap som 
människor kan använda sig av när de av olika anledningar inte kan skriva ner 
budskapet som ska förmedlas från människa till människa från en plats till en annan. 
Man kan även förstå ur det han skriver att han har förstått att bilden som symbol 
har tolkningsföreträde gentemot det skrivna ordet. I en mening står det att ”vi kan 
träffa mer information i bild”. Oavsett om han menar att bilden kan innehålla 
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mycket information eller om han menar utifrån ett komparerande perspektiv att 
bilden innehåller i regel mer information än något annat han jämför det med. Här 
tar jag friheten att tro att han menar det skrivna ordet och då har han visat en mycket 
hög kunskapsnivå i bildanalys utifrån t.ex. ett betygsperspektiv. Hans svar på frågan 
angående vad han tycker om bildämnet blir därför att ämnet är viktigt då den visar 
en kunskap iklädd något annat än det skrivna ordet.   
 
Elev B är lite tveksam i sitt svar. Han känner inte att han har tillräckligt på fötterna. 
Han skriver att jag borde ställa den här frågan om ett år. ”men du efter en år frågor 
mig. Om Bild vad tror är att. Jag svar.” Eleven skriver ändå att han tycker mer om 
bildämnet idag än vad han gjorde från början. Anledningen, skriver han, är att han 
kan tillgodogöra sig undervisningen bättre då han börjat tala och förstå lite svenska 
nu. Men han känner sig fortfarande begränsad språkligt. ”Jag tänket mer att men 
på grund av språk jag har svag.” Eleven C utrycker samma barriär gällande språket. 
 
En av eleverna liknar bildämnet vid ett tolkningsredskap som ger oss inträdde till 
och förståelse för traditionerna i ett samhälle. Via bildspråket kan du lättare närma 
dig kulturen i ett samhälle. Eleven anser att bildämnet lär ut kulturella koder till det 
säregna och genuina i olika kulturer.  
 
En annan elev jämställer bildämnet med matteämnet. Han skriver att båda ämnena 
är lika viktiga i undervisningssyfte. Eller snarare hävdar han att bildämnet också är 
lika viktigt som t.ex. matematiken. Alltså är han medveten om att det många gånger 
ifrågasätts och därmed vill visa att han inte håller med.  
 
Elev G skriver om konstnärskap och att om man är skicklig kan kunskapen inom 
ämnet generera en bra inkomst. Jag tolkar hans svar som att han tänker på 
konstnärer som via sitt etablerade varumärke kan försörja sig på sitt 
arbete. ”…också jobba bra mycket pengar”.  
 
Jag avslutar med elev I som går in lite djupare i sin förklaring angående vad han 
tycker om bildämnet. Han skriver att vi kan synliggöra empati genom konst. ”…vi 
kan utrycka våra känslor genom att dra målning”  
 
 

3. Är bildämnet ett viktigt skolämne, vad tror du och varför eller varför 
inte? 

 
Eleverna visar att oavsett om de saknar skolbakgrund eller inte så skriver de att 
bildämnet är ett lika viktigt ämne som alla övriga skolämnen. 
 
Elev E försöker förklara att bildanalysen också är en del av bildundervisningen i 
den svenska skolan när han skriver ” Ja vi ska lära och tränna vi säga alla ting På 
bild också t.ex. en bild betyder många ting”.   
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Elev F försöker förklara att bild som ämne ingår i den grundläggande behörigheten 
om han ska söka vidare för att studera på universitetsnivå ”Ja. det viktig jag hade 
studerat bildämne i skola för att Nödvändig efter skolan och Nödvändig på livet 
och på universytet och tittar jag på Framtida”. 
 
Det är viktigt att veta att vissa elever har en kulturell bakgrund där man aldrig 
ifrågasätter tingets vara eller icke vara i det stora eller i det lilla som i vardagslivet 
t.ex. Frågan varför bild som ämne är viktigt eller inte är svår att besvara som t.ex. 
eleven D poängterar ”ja jag tror Bild och ämna är bra men jag ved inte mycket från 
bild och ämne. Jag tror är viktig”.  Svaret här antyder att han saknar erfarenheter 
av bildämnet men eftersom det är ett skolämne så måste det vara viktigt. Så mycket 
har han lärt sig... Eleverna C och D skrev inte några svar på frågan av samma 
anledning. Dessa elever är vana vid att bli matade med kunskap och aldrig 
ifrågasätta det som läraren lär ut. Kunskap är det förmedlade och så som det 
förmedlas för dem. Att ifrågasätta ses som ohyfsat eller som ett ifrågasättande av 
kunskaperna och läraren/skolsystemet. 
 
Elev G är svårtydlig i sitt svar. Jag förstår inte vad han försöker skriva. Det jag kan 
få ut av svaret är att kunskapen eller det man lär sig under bildlektionerna är viktigt 
och samtidigt universellt. ”vargör exmpil viktig den gårp också jag åkar annat land.” 
I sin text har han med ett ord ”asfört” som jag varken kan förstå eller tolka. 
 
Elev H svarade kort och gott ”Är”. Alltså är bildämnet viktigt. Men som de flesta 
tonåringar orkade eleven inte förklara varför han tycker det. 
 
Elev J skriver att bildämnet handlar om en utvecklingsprocess. ”Jag tror om att rita 
bild utveckling.” Genom skapandeprocessen utvecklar eleven olika förmågor. 
 
Elev K skrev ett mycket intressant svar. ”Ja också i hem rita bra i skolan bild. Bild 
är bra. Jag titta i bild öga bra.” I svenskan har vi begrepp som taktkänsla och 
musiköra. Att ha ”bild öga” åsyftar på en egenskap eller snarare en medfödd talang 
för bildskapande, teckning och andra konstnärliga förmågor som eleven tycker att 
hon besitter.   
 
 

4. Visste du att du ska studera bild i skolan innan du började skolan? 
 
Fem av elva elever visste redan innan de började skolan att de skulle studera bild i 
Sverige, medan fem elever inte visste det. En elev förklarar att han inte visste att 
han skulle studera bild i den svenska skolan men när eleven började skolan fick han 
information om vilka ämnen han skulle läsa och att han därmed accepterade 
det. ”Nej, jag vet inte som vi ska studera bild i skolan. Jag bara lyssnade som vi har 
bild i skolan. När jag kom i skolan sedan jag vet som vi har bild.” 
 
En annan elev vill tydliggöra att han vill bli egenföretagare och äga en restaurang. 
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Han förklarar att han inte trodde att han skulle studera bild i skolan snarare 
förväntade han sig att han skulle få lära sig det svenska språket på det han kallar för 
en språkutbildningskurs. Alltså ansåg han att det är språket som han behöver för att 
förverkliga sitt mål och att alla dessa andra skolämnen, häri inkluderas bilden, är 
bara ett oväntat extra inslag vilket han accepterar men han förstår inte meningen 
med dem. ”Vinst och förlust han säg nu jag vill bli Chaf Restragt men i skolan pass 
och pass inte. Fösta och fränsta en sak att drömer han menar till example. Jag har 
inte uppfattning om bild. Första en språk utblning vara. Efter om bild om annat 
diskfria.” Vad eleven menar med ordet ”diskfria” är det svårt att förstå eller tolka. 
Ordet i meningen har ingenting att göra med att diska eller rengöra. 
 
Elev F skriver att han visste att han ska studera bild i skolan, samtidigt påpekar han 
att de kunskaper som eleverna får under bildundervisningen kan vara betydelsefulla 
i framtiden eller vuxenlivet. Han skriver t.o.m. att samhället är fullt av bilder (här 
menas reklambilder) och bild som skolämne är viktigt för att eleverna ska få 
kunskaper om hur de ska kunna tolka företeelser i samhället på rätt sätt. ”Ja, jag 
måste studert bild det ska Nödvändigt efter skolan, och träffar mycket blid”. Eleven 
skriver ordet ”Nödvändig” med stor ”N” för att påpeka ordets viktighet. 
 
 

5. Vad trodde du om bildämnet innan du började skolan? 
 
Eleverna resonerar väldigt olika på frågan. Eleven C förklarar att han trodde att i 
Sverige kommer han att lära sig det svenska språket utan att läsa andra 
skolämnen. ”Jag tror det ingenting jag tänket på bara svenska.”. Eleven B vill 
klargöra att han inte tänkte på att han ska studera bild i skolan utan att det finns 
saker och ting som är viktigare i skolan än bild. Eleven I resonerar likadant som 
eleven C när han skriver att han trodde att han ska lära sig enbart det svenska språket 
i skolan, men han lägger till att han gillar att vara med på bildlektionerna. ”jag tror 
att jag behöver bara lära sig språket i skolan läser vi. Men jag älskar målning 
lektioner också”. Eleven D skriver också att han inte trodde att han skulle studera 
bild i skolan. ”när jag fösta gånga börjar skolan jag trode vi har inte bild lägtön 
men nu jag tror ritar är svårt.”. 
 
Eleven E skriver att han ska lära sig hur man ritar under bildlektionerna. Det kan 
uppfattas som att han uttrycker sig ganska nonchalant när han skriver ”Jag ska lära 
bild och rita någonting.” men egentligen handlar det om att han har ingen kunskap 
om vad bildämnet handlar om. Eleven förstår att undervisningen och lektionerna 
har ett visst syfte, att man går till sina lektionen för att lära sig. Det är för att lära 
sig man går i skolan, kan man tolka att han resonerar. För eleven är det viktigt att 
han kommer vidare med sina studier. Han är medveten om att alla skolämnen 
genererar ett betyg i slutändan och betyget är viktigt för att komma vidare. För att 
nå ett slutbetyg räcker det inte med fysisk närvaro, man måste producera också, visa 
att man kan. Det är en erfarenhet han redan har med sig. Att visa att man kan är 
viktigt, även om man motvilligt följer instruktionerna. Här menar jag att eleven 
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följer instruktioner trots att han inte vill. Den auktoritära erfarenheten från 
hemlandets skola tillåter honom inte att ifrågasätta läraren eller att visa sitt ointresse. 
Han har inte acklimatiserat sig än och därmed är det onaturligt för honom att säga 
emot, istället kompromissar han eller rent av bitit ihop och gör det som förväntas 
av honom.  
 
Eleverna förstår överhuvudtaget inte vad bildämnet inbegriper. Grundskolans 
bildämne idag är mycket mer än att enbart rita och måla. I centrala innehållet 
beskrivs bl.a. att eleverna ska utveckla kunskaper inom digital bild såsom 
fotografering, filmande och redigering i dataprogram. Tolkningen och egna 
presentationer utgör en stor del av bildämnet. 
 
 

6. Analys 

 
Den första frågan jag ställde var om vad nyanlända elever på 
språkintroduktionsprogrammet har för uppfattningar om bildämnet. Det visade sig 
att eleverna inte riktigt förstår vad bildämnet står för och misstolkar detta, samtidigt 
förstår de inte kursplanen för bildämnet. Några elever ser bildämnet som ett redskap 
för att utrycka sig och att visuellt tolka olika beteenden eller fysiska ting. 
 
Den andra frågan handlade om varför en bildlärare ska känna till de nyanlända 
elevernas tidigare erfarenheter i bildämnet. Syftet med undervisningen i bildämnet 
handlar om att den ska leda till att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och 
tolkas (LGR 11). Att känna elevernas tidigare erfarenheter är grundläggande för 
undervisningen. Det är viktigt att pedagogen vet att eleverna förstår 
undervisningens innehåll. John Hattie (2014) skriver att lärarna måste vara flexibla 
inlärningsexperter som vet var eleven befinner sig i utvecklingen, i vilka situationer 
eleverna presterar bättre och därför skapa ett tryggt klassrumsklimat för att uppnå 
lärandemålet. En pedagog måste utgå från elevens utvecklingszon för att kunna 
arbeta måluppfyllande. Det är pedagogens skyldighet att fånga upp eleven i 
planeringen samt kartlägga elevens kunskapsnivå och erfarenhet för att kunna 
bygga upp en rättvis utbildningsstrategi. Gör man inte det kan man ifrågasätta om 
ändamålet tjäna sitt syfte, om utbildningen är till för eleven eller om eleven är till 
för undervisningen. 
 
Med den tredje frågeställningen undrade jag på vilket sätt hermeneutiken kan 
användas som avstamp i mötet med ny kunskap. Jag anser att hermeneutiken som 
grundpelare och bollplank visade sig vara väldigt användbar. Syftet med 
undersökningen var att få en bättre förståelse för elevernas uppfattningar om 
bildämnet. För att tolka undersökningen använde jag hermeneutiken. Elevtexterna 
försökte jag tolka med hermeneutikens hjälp genom att ställa frågan: vad menar 
eleverna egentligen i sina meningar? Kvale och Brinkmann (2015) förklarar att 
sökandet och frågan om den egentliga meningen liknar en malmletare på jakt efter 
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dyrbara metaller. Tack vara hermeneutiken har jag kommit närmare mina elever och 
förstår dem bättre idag. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2015) skriver att 
tolkningen av (meningen i) intervjutexter går från en strukturering av den manifesta 
meningen i det som sägs till djupare och mer kritiska tolkningar av texten. Tolkaren 
går från det direkt sagda eller skrivna till att utveckla strukturer och relationer som 
inte framträder omedelbart i en text.  
 
7. Diskussion  
 
7.1. Resultatdiskussion  
 
Undersökningens syfte har varit att få ett elevperspektiv på ett problem som många 
lärare som möter flerspråkiga elever konfronteras med. De ensamkommande 
flyktingbarn som jag undervisar i olika nivågrupper pendlar från att vara analfabeter 
till elever med adekvat skolbakgrund som egentligen borde kunna få slutbetyg på 
grundskolenivå. Dessa elever kommer från andra kulturer med vissa eller ingen 
skolbakgrund, än dock ska de bedömas enligt kunskapskraven.  
 
Till och med Skolverket poängterar att pedagoger runt om i landet anser att det är 
svårt att betygsätta de nyanlända eleverna. Innan undersökningen kunde jag se att 
problematiken bland de undervisande lärarna bara växte och risken för att eleverna 
fick ett ”snällbetyg” hängde i luften hela tiden. Jag undervisar bild och religion. På 
mina religionslektioner möter jag även elever som redan har ett bildbetyg med sig 
från den svenska grundskolan. Jag känner dessa elever väl och förstår inte hur det 
är möjligt att dessa elever fick betyg i bild när de t.ex. inte kan blanda färger. 
Problematik kan även visa sig vara tvärtom, det finns elever som bedöms som 
okunniga på grund av de inte talar svenska oavsett hur bra de presterar.  
 
De elever som deltog i undersökningen har alla ett annat modersmål än svenska. De 
har svårt att nå målen för ett betyg i bildämnet då de saknar erfarenhet av ämnet, 
har inga eller icke adekvat skolbakgrund och ännu inte uppnått de förmågor som 
den svenska läroplanen kräver. Undersökningen visar att eleverna tycker att detta 
är mycket konstigt då de anser att i och med att de är duktiga på att teckna så borde 
de få ett godkänt betyg. I vissa fall saknar eleverna helt finmotoriska färdigheter 
ändå anser de att ett godkänt betyg är befogat då de anser att bildämnet inte är ett 
riktigt ämne så som t.ex. matematiken. Några elever har redan tidigare i sina länder 
läst ämnet bild medan andra saknar skolgång eller så saknas enbart bildämnet från 
skolgången. 
 
Undersökningen visar att eleverna själva är väl medvetna om problemet och att det 
är mycket svårt att få ett betyg. Överraskande är att det de egentligen inte förstår är 
varför de inte kan få ett betyg. Eleverna anser att de har varit ambitiösa och 
eventuellt är duktiga på att rita och måla, eller som en flicka beskrev det ”jag titta i 
bild öga bra”. Undersökningen visar att som pedagog är det mycket viktigt att 
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tillkännage på alla sätt det går vad som förväntas av eleverna för att de ska kunna 
nå till ett betyg. Uppnåendemålen i ämnet måste konkretiseras och förklaras så ofta 
det går.  
 
För mig som verksam lärare och för mina specifika elever blir kunskapen om 
elevernas utvecklingszon oumbärlig. För att jag ska kunna undervisa så att eleverna 
känner igen sig måste jag från första början ta reda på vad eleverna har för 
föreställning om bildämnet. För att säkerställa att det sker en kognitiv förändring 
hos eleverna, krävs att undervisningen är väl genomtänkt, skriver Hattie. Det 
viktigaste är att vara medveten om lärandemålen, veta när en elev lyckats uppnå 
dess mål, ha tillräckligt kunskap om elevernas förkunskaper för att kunna ge 
meningsfulla och utmanande upplevelser så att det sker ett slags progressiv 
utveckling (Hattie, 2014). Det är detta som jag ville ta reda på. Detta arbete har haft 
som syfte att undersöka, vad eleverna har med sig i bagaget när de för första gången 
kliver in i mitt klassrum. Jag behöver känna till elevens erfarenheter och 
förväntningar, samt förstå hur jag ska bemöta eleverna didaktiskt. 
 
Det som har varit vardag för mina respondenter i sina tidigare hemländer har präglat 
och präglar fortfarande deras varseblivning av alla nya input i det nya landet Sverige. 
Jag var tvungen att vara medveten om detta i min undervisning för att inte misstolka 
deras förhållningsätt. Ageranden som jag tolkade in i deras arbete kanske stod för 
något helt annat än det jag uppfattade det som då jag själv också är präglad av min 
uppväxt och min kultur.    
 
Som jag nämnde tidigare kommer många av mina elever från olika religiösa 
kulturer med kort eller alls ingen skolbakgrund där religionen har en central roll. 
För mig som verksam lärare är det framför allt viktigt att leda eleverna in i det 
västerländska nuet men samtidigt respektera deras världsuppfattning. För att 
eleverna ska kunna utvecklas måste jag analysera och se individen.  
 
Att finna utvecklingsnivån spelar en viktig roll i undervisningen. För dessa elever 
kan även praktiska uppgifter vara svåra att behärska t.ex. att blanda färger eller att 
klippa med sax. Att reflektera över sina egna arbeten kan vara ännu svårare eftersom 
de aldrig har blivit ombedda att göra sådana tankeprocesser i sina hemländers skolor. 
Även vissa specifika teoretiska kunskaper som är kulturellt betingade måste 
etableras innan deras kunskapsnivå kan vidareutvecklas.  
 
En annan viktig faktor är att eleverna inte behärskar det svenska språket. De kan 
bara ett visst antal ord vilket begränsar läromedelsunderlaget. Jag som är 
undervisande lärare måste vara medveten om att det under mina bild- och 
religionslektioner sker språkundervisning parallellt med ämnesundervisningen. Det 
är en svår och utmanade men samtidigt rolig undervisningssituation. Med hänsyn 
till allt detta och med fokus på att eleverna ska utvecklas och nå målen i 
kunskapskraven måste jag undervisa språkutvecklande. 
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De svar som eleverna har levererat kan hjälpa mig att skräddarsy ett 
undervisningsinnehåll som passar deras förväntningar och sedan pusselvis närma 
den undervisning och undervisningsinnehåll som motsvarar läroplanen. Det är den 
svenska idéhistoriken Per Johan Ödman som i sin förklaring visualiserar den 
hermeneutiska tolkningsprocessen genom att likna tolkningen vid läggande av ett 
pussel (Brinkkjaer & Höjen, 2013, s. 75). 
 

Man börjar planlöst och provar sig fram med slumpmässiga bitar-var ska man börja? Det 
visar sig att grupper av bitar hör ihop… samma färg, samma mönster. Plötsligt passar två 
bitar ihop, hurra, och därefter passar all fler bitar ihop. Efterhand händer det något och det 
blir svårt att gå ifrån pusslet. Lämnar man det så återvänder man ändå snart- något i 
situationen kräver sammanhang och fullbordan. (Brinkkjaer & Höjen, 2013, s. 75) 
 

När eleverna i majoritet svarar att de trodde att de uteslutande/i första hand skulle 
få lära sig svenska i skolan är det inte så konstigt att de tänker så. Utifrån deras 
kulturella bakgrund och erfarenhet av längre tid i flykt har de lärt sig att språket är 
vägen till försörjningen. De som flydde från Afghanistan till Iran har exempelvis 
erfarenheten med sig att bara de fick lära sig språket så fick de lite arbete att försörja 
sig på. Det är även så att den svenska grundskolan är mycket nyanserad och bred. 
Samtidigt går det i elevsvaren att se att eleverna accepterar det nya men också att 
de inte riktigt har förstått vad det nya egentligen är för något. 
 
Även avsaknad av kunskap och praktik om någonting som av andra förväntas som 
standard kan vara en kulturell barriär. Min uppgift härefter blir att ta avstamp från 
det och lägga min undervisning på den nivå där mina elever befinner sig i sina 
förväntningar, syn och kunskapsnivå. Konkret utifrån de svar jag har fått innebär 
det att eftersom majoriteten av eleverna inte har tillräckligt med kunskaper om 
bildämnet i sin helhet måste jag börja med att undervisa om det. Att eleverna likaså 
saknar kunskap om varför man ska läsa bild i skolan ger mig ytterligare en 
ingångsvinkel i undervisningen men också en utmaning. 
 
Det jag främst har tagit till mig från resultatet är elevernas förväntningar och (nästan) 
krav på att få lära sig det svenska språket. Det är det som egentligen är mest knuten 
till läroplansteorins budskap när det gäller undervisningsinnehåll samt inkluderande 
av elevdeltagande i formandet av undervisningsformen. Jag måste tillmötesgå 
elevernas krav på att de vill lära sig svenska. Detta går att genomföra om jag som 
lärare arbetar språkutvecklande och ämnesutvecklande. Samtidigt som eleverna lär 
sig det som står i kursplanen ska de kunna lära sig det svenska språket och utvecklas 
symbiost i båda leden. 
 
Jag har lärt mig mycket om min egen professionalitet både i de didaktiska mötet 
och i det kulturella. Även innan denna undersökning såg jag att det fanns ett 
problem men jag kunde inte riktigt konkretisera utan bara gissa mig till den. Tack 
vare undersökningen kan jag idag redan från början, vid det första 
undervisningstillfällena, arbeta för att och möta eleverna där de står för tillfället. 
Idag kan jag även höja statusen på bildämnet genom att göra det intressant och 
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undvika att vara påtvingande. Jag kommer utifrån de svar eleverna har gett mig 
arbeta intresseväckande och statushöjande under lektionerna och ändå följa 
kunskapskraven. 
 
Undersökningen handlade om att komma närmare mina elever. Många pedagoger 
upplever avståndet mellan en nyanländ elev och pedagogen själv som enorm och 
ogenomträngbar under de första månaderna. Jag har också ställt mig frågandes till 
hur jag ska kunna inte minst rent språkligt nå eleverna. Hur ska jag reducera 
avståndet mellan oss utan att kunna tala det språk de behärskar bäst? Eftersom 
problemformuleringen i uppsatsen handlade om just de nyanlända och deras första 
inställning till bildämnet var jag tvungen att ta steget för att förstå eleverna.  
 
Undersökningen har reducerat avståndet även om språket har varit ett hinder. Men 
jag är de facto närmare mina elever idag. Jag har en nästan sann bild av deras 
förväntningar på det som jag behöver undervisa de i.  
 
7.2. Metoddiskussion  
 
Undersökningen kunde inte ske så som jag hade tänkt i början. En planerad 
gruppintervju kunde inte genomföras eftersom eleverna kände sig obekväma och 
backade från sitt godkännande till att bli inspelade, istället fick de skriva 
självrapporter till mina planerade intervjufrågor. 
 
Efter en mycket intressant och givande undersökning med elva unga personer med 
specialkunskap och livserfarenhet har jag lärt mig mycket. Intervjuarbetet fick 
inslag av andra insamlingssätt där information fick inhämtas sekundärt på grund av 
omständigheterna. Jag kan med gott samvete ändå konstatera att mina 
frågeställningar har blivit besvarade.  
 
För att öka undersökningens trovärdighet krävs en kritisk diskussion där forskaren 
synliggör hermeneutikens användbarhet för forskningen. Brinkkjaer och Höjen 
(2013) hävdar att hermeneutiken används särskilt inom områden där det är viktigt 
att kunna förstå människors perspektiv på världen, via deras personliga upplevelser 
och erfarenheter. 
 
Den språkliga barriären fick inte hindra mig i arbetsprocessen. Jag hade kunnat 
ställa frågorna översatta till deras modersmål med hjälp av modersmålsläraren och 
sedan fått deras svar översatta till svenska via modersmålslärarna. Men jag anser 
att svaren då skulle blivit sekundära. Det är en avvägning man får göra. 
Modersmålslärarna har själva problem med språket inte minst när det kommer till 
abstrakta fenomen som mitt problemområde. Modersmålslärarna behärskar inte det 
svenska språket på förstaspråksnivå och de har sina egna kulturella glasögon att 
tolka med. Ingen av dem är tolk till utbildningen och jag kan inte lita på att deras 
synsätt omedvetet inte färgar av sig på resultatet.  
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Jag inser att detta resultat inte är vattentätt men utifrån mina förutsättningar var det 
här alternativet det bästa. Jag var mycket begränsad i mitt brobyggande under 
undersökningen då flera hinder och därmed nya vägval dök upp även under arbetets 
gång. Men jag är nöjd med resultatet och anser det vara ändamålsenligt.  
 
 
7.3. Förslag till fortsatt forskning 
 
Under min undersökning upptäckte jag att det även skulle vara intressant att i en 
framtida forskning belysa problemet ur ett lärarperspektiv. Hur arbetar verksamma 
lärare med att, för nyanlända elever, tydliggöra kursplaner, läroplaner, olika ämnens 
uppnåendemål eller dylikt?  
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