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Abstract 

Title: Image creation at youth leisure centre: A qualitative study on the use of image creation 

at youth leisure centre. 

 

The purpose of the study is to elucidate how students use image creation at the youth leisure 

centre. We also want to highlight the differences that exist between the students’ image 

creation from a gender perspective as well as how the students interact with each other during 

the image creation. We have chosen to use a qualitative approach when we use observations 

as a method for the data collection. In the study, we have used socio-cultural and gender 

perspectives. The result shows that tools and materials are very central to the creation of 

images. The result also shows that during the image creation, social interaction appears 

between the students through communication and the choice of classmate based on gender. 

Furthermore, the results show that the students most often use image creation based on their 

own interests, which then leads to the students' image creation being gender-typical. This 

usually depends on whether the image activity is free or teacher controlled.  

Keywords: Youth leisure centre, image creation, gender perspective, image activities, social 

interaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sammanfattning 

Titel: Bildskapande på fritidshemmet: En kvalitativ studie om användning av bildskapande på 

fritidshemmet. 

 

Syftet med studien är att belysa hur eleverna använder bildskapande i fritidshemmet. Vi vill 

även belysa hur eleverna samspelar och interagerar med varandra under bildskapandet ur ett 

genusperspektiv samt skillnader som finns mellan elevernas bildskapande ur ett 

genusperspektiv. Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ ansats då vi använder 

observationer som metod för insamling av data. I studien har vi använt oss utav 

sociokulturella perspektiv samt genusperspektiv. Resultatet visar att redskap och material är 

väldigt centrala för bildskapandet att ske. Resultatet visar även att under bildskapandet sker 

sociala samspel mellan eleverna genom kommunikation samt val av kamrat baserat på kön.  

Vidare visar resultaten att eleverna oftast använder bildskapande utifrån egna intressen som 

sedan leder till att elevernas bildskapande är könstypiska. Detta beror oftast på ifall 

bildaktiviteten är fri eller lärarstyrd.  

Nyckelord: Fritidshem, bildskapande, genusperspektiv, bildaktiviteter, sociala samspel. 
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1. Bakgrund 
 

Vi är två studenter som läser utbildningen Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Inom 

utbildningen har vi dessutom läst olika inriktningar av estetiska ämnen. Trots att vi har två 

olika inriktningar inom utbildningen intresserar vi oss båda för bildskapandet och dess 

användning i fritidshemmet. Ur egna erfarenheter har vi kunnat se genom våra 

verksamhetsförlagda utbildningar hur bildskapandet är en stor del av vardagen på 

fritidshemmet både för eleverna och pedagogerna. I läroplanen står det att eleverna ska erhålla 

förutsättningar att få använda och uttrycka sig med hjälp av olika estetiska uttrycksformer 

genom undervisningen. Bild är ett exempel på uttrycksform (Skolverket 2011, s. 23). 

Vi finner det intresseväckande att undersöka hur eleverna använder sig utav bildskapandet i 

fritidshemmet samt vilka skillnader som finns bland eleverna ur ett genusperspektiv. Eva 

Änggård (2005) beskriver bildskapande som en främjande aktivitet för eleverna eftersom den 

sociala aspekten utvidgas genom samspel och kommunikation (Änggård 2005, s. 198). Det vi 

själva har erfarit är att bildskapande är en aktivitet som bedrivs ofta i undervisningen på 

fritidshemmet. Samtidigt har vi upptäckt att bildskapande i undervisningen bidrar till att 

eleverna socialiserar sig med hjälp av diskussioner och samtal. Dock har vi kunnat 

uppmärksamma att det skiljer sig mellan flickor och pojkars användning av bildskapande. Vi 

upplever att flickor och pojkar använder bildskapande på olika sätt och därför vill vi 

undersöka området och få en djupare förståelse. 

Med utgångspunkt i Änggårds avhandling "Bildskapande: En del av förskolebarns 

kamratkulturer” vill vi lyfta upp ett citat som vi anser relevant för vår studie. 

”Att göra bilder kan vara ett sätt för barn att forma sina könsidentiteter. Med hjälp av bilder 

kan barn utforska olika sätt att vara. Genom att välja att framställa vissa sorters bilder kan 

de framställa sig själva på ett speciellt sätt och visa vem de vill höra samman med. Bilder och 

bildskapande har traditionellt setts som en spegel av det inre, ett uttryck för en inneboende 

identitet hos barnet” (Änggård 2005, s. 5). 
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2. Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur eleverna använder bildskapande på fritidshemmet samt 

hur eleverna samspelar och interagerar med varandra under bildskapandet ur ett 

genusperspektiv. Vi vill dessutom belysa vilka skillnader som finns bland elevernas 

bildskapande ur ett genusperspektiv.  

• Hur använder eleverna bildskapande i fritidshemmet? 

• Hur samspelar och interagerar eleverna med varandra under bildskapande ur ett 

genusperspektiv? 

• Vilka skillnader finns det bland elevernas bildskapande ur ett genusperspektiv?  
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3. Begreppsdefinitioner  
I följande avsnitt presenterar vi de centrala begreppen som är relevanta för vår studie. Detta 

för att skapa en gemensam förståelse för begreppens innebörd och vad vi avser med 

begreppen i denna studie. 

 

Bildskapande: Bildskapande kan innefatta skapande som till exempel konstruktion och 

användning av olika redskap och material, vilket får eleverna möjligheter att utveckla deras 

kunskaper om hur bilder framställs och formas samt presenteras med olika uttrycksformer och 

metoder (Skolverket 2011, s, 26) 

 

Genus: Genus baseras på den sociala och kulturella konstruktionen och skiljer sig ifrån 

begreppet kön, som är det biologiska (Connell 2009, s. 14). 

 

Sociala samspel: När individer socialiserar sig främst genom kommunikation under en viss 

händelse (Williams 2006, s. 39).  

 

Fritidshem: Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som erbjuder elever vistelse innan 

skolan börjar samt vid skoldagens slut (Skolverket 2019). 
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4. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som är relevant för denna studie. 

All tidigare forskning som kommer att presenteras fram består av avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar. Avsnittet är strukturerat tematiskt med rubrikerna social interaktion, 

könstereotypiska anslag samt pedagogens tillgänglighet.  

4.1 Social interaktion 

 

Forskaren Eva Änggård (2006) redogör i sin avhandling hur eleverna använder bildskapande 

och vilka fördelar som bildskapandet har hos eleverna. Forskaren lyfter upp hur elevernas 

meningsskapande bildaktiviteter skiljer sig ifrån vuxenvärlden på flera olika sätt. Änggård 

(2006) menar att elever förmodligen lär sig att rita och måla sina teckningar genom att delta i 

olika bildaktiviteter tillsammans med andra elever. De sociokulturella inslagen dominerar 

elevernas bilder, det vill säga att kulturen har stor inverkan på elevers bildskapande. Eftersom 

elevernas bildkulturer innehåller stora möjligheter för lärande och utvecklingen genom att de 

arbetar med olika redskap, material, motiv och berättelseteman som dessutom fångar deras 

intresse (Änggård 2006, s. 198). Änggård (2006) anser att kamratgrupper och vänskap har stor 

betydelse för elevernas bildskapande. Elevernas tillvägagångssätt och meningsskapande i 

olika bildaktiviteter ses som ett sätt att skapa gemenskap med andra elever i grupper. Eleverna 

pratar, kommunicerar, sjunger och skojar med varandra samtidigt som de göra sina fina 

bilder. Interaktionen sker även icke – verbalt med t.ex. tecken och ansiktsuttryck under 

bildskapandet (Änggård 2006, s. 198).  

Bildskapande kan användas i olika former. Hopperstad (2008) har kunnat belysa i sin studie 

hur eleverna utvecklar olika förmågor vid användning av bildskapande. Eleverna har i 

samspel med varandra deltagit av varandras bildskapande och diskussioner har genomförts. 

Hopperstad (2008) menar att samspelet med varandra leder till att eleverna inför fantasi i 

tänkandet samtidigt som eleverna utvecklar sin samarbetsförmåga. Eleverna skapade 

berättelser som de kopplade till teckningarna genom att dramatisera med olika ljud och gester. 

Eleverna skapade sina berättelser under bildskapandet och presenterade sedan berättelserna 

efteråt (Hopperstad 2008, s. 82,87).  

4.2 Könsstereotypiska anslag 

 

Änggård (2005) förklarar att utifrån bildskapande skapar eleverna bilder som är synnerligen 

könstypiska. Flickor och pojkar väljer olika stilart vid användning av motiv och deras 
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teckningar har olika tankar, teman och ger uttryck för olika tankar och upplevelser. Eleverna 

visar vilket kön de tillhör genom sina bilder och har olika uppfattningar, tankar, upplevelser 

och berättelser bakom sina bilder. Flickor och pojkar arbetar med sina bilder på ett sätt som 

visar på att det finns gränser mellan könen genom att följa könstypiska mönster som finns i 

samhället. Eleverna väljer motiv som kopplas till deras kön. Något som är väldigt intressant 

med kön inom bildskapande är att när bildaktiviteten är fri och eleverna får välja vad de ska 

tillverka och rita, tenderar eleverna att skapa könstereotypa motiv. Änggård (2005) hävdar att 

det ofta händer att elever skapar bilder som är könsstereotypa, dock behöver det inte betyda 

att eleverna är könstereotypa i andra kontexter. Författaren förklarar att eleverna väljer olika 

figurer eller material för skapandet och genom att sätta sin kreativitet på papper, är det 

elevernas sätt att reproducera egna tolkningar (Änggård 2005, s. 199).  

I avhandlingen Barn på fritidshem lyfter Johansson, I & Ljusberg A (2004) upp elevernas val 

av aktiviteter på fritidshemmet. Forskarna har kunnat belysa hur det främst är flickor som 

använder sig utav något sorts bildskapande. Att stanna kvar inomhus för att rita eller måla var 

det flickorna främst ville göra eftersom de hade det som intresse. Forskarna kunde även 

belysa att flickorna var för sig själva och detsamma gällde pojkarna (Johansson & Ljusberg 

2004, s. 183). 

4.3 Pedagogens tillgänglighet  

 

Anna Kindler (2010) hävdar att bildskapande är ett sätt för eleverna att få uttrycka sig med 

hjälp av pedagogerna. I studien lyfte Kindler (2010) fram att om eleverna får en möjlighet till 

att använda sig utav bildskapande utvecklas även deras fantasi. Med detta menar författaren 

att pedagogerna kan ge eleverna möjligheterna till att få utveckla sin fantasi genom 

undervisningen. Detta kan ske genom att erbjuda eleverna material och handledning (Kindler 

2010, s. 9). Även Lars Lindström (2007) menar att bildskapandet kan läras ut, dock behövs 

det engagemang och struktur. Forskaren har uppmärksammat hur eleverna kan utvecklas inom 

bildskapandet dock behöver lärare finnas till hands för hjälp när det gäller reflektion av eget 

arbete samt andras. En viktig aspekt för eleverna är att ta del av den egna lärandeprocessen. 

Detta ska kunna ske med hjälp av att läraren är tillgänglig och närvarande. Dessutom lyfter 

Lindström (2007) upp att portföljmetodiken oftast används inom bildundervisningen som en 

form av förvaring kring insamlat arbete. Dock skulle portföljen kunna användas som ett 

verktyg för eleverna att reflektera kring sina egna lärprocesser. På så vis kan eleverna 

uppmärksamma sitt material och därmed reflektera över sitt eget skapande (Lindström 2007, 
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s. 27). Vidare skriver Änggård (2005) att planerade aktiviteter har stora och viktiga funktioner 

eftersom detta ger barnet/eleven bra tillgång till olika konstarter. Alltså kan det finnas elever 

som inte har intresset för målning eller ritning men med hjälp av lärarens styrda aktiviteter får 

eleven tillgång till att utforska och skapa trots bristande (tidigare) intressen (Änggård 2005, s. 

205). 

4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Tidigare forskning kring bildskapande på fritidshemmet är minimalt och därför har vi behövt 

lyfta upp tidigare forskning som berör till exempel förskolan. Men eftersom bildskapandet är 

aktuellt inom dessa områden anser vi det vara väsentliga för vår studie.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att bildskapande bidrar till en social utveckling 

där eleverna tillsammans med andra utvecklar meningsskapande kontexter. Eleverna använder 

i sociala samspel av egna fantasier under bildskapandet och det kan leda till gemensamt 

lärande. Dessutom använder sig elever oftast utav könstypiska motiv inom bildskapandet 

(Änggård 2005, Hopperstad 2008). Johansson & Ljusberg (2004) lyfter upp elevernas val av 

aktiviteter på fritidshemmet. Forskarna har kunnat belysa hur det främst är flickor som 

använder sig utav något sorts bildskapande (Johansson & Ljusberg 2004). Sedan är 

pedagogens tillgänglighet viktig för elevernas bildskapande. Genom att erbjuda eleverna 

material och handledning samt reflektioner av eget arbete (Kindler 2010, Lindström 2007).  
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5. Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att använda oss utav Lev Vygotskijs teori, det sociokulturella perspektivet. Vi 

kommer dessutom använda oss utav Kajsa Svaleryd och Raewyn Connells genusteorier. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten vi har valt att utgå ifrån är Lev Vygotskijs teori om det 

sociokulturella perspektivet. Författaren Pia Williams (2006) beskriver i boken När barn lär 

av varandra: Samlärande i praktiken att det sociokulturella perspektivet handlar om att 

lärande sker genom interaktion. Interaktion tillsammans med kommunikation skapar en så 

kallad länk för lärandet. Williams (2006) förklarar att lärandet är en process som består av den 

sociala kontexten som deltagare bidrar till. Det sociokulturella perspektivet baserar sina 

teorier på att det sociala samspelet är den allra viktigaste aspekten i barnens utveckling. 

Vygotskij menar att från och med barnets första levnadsdag kopplas utvecklingen och lärande 

till varandra. När barn handleds av vuxna och kamrater skapas möjligheter för lärandet vilket 

resulterar till ökad kunskap med hjälp av det sociala sammanhanget (Williams 2006, s. 40,48).  

Ur Vygotskijs idévärld beskriver Säljö (2014) att människor är under ständig utveckling och 

förändring. Vid varje situation som innefattar sociala sammanhang skapas möjligheter för 

individen att erfara lärdom och kunskaper ifrån omgivningen. Författaren nämner vidare 

begreppet proximal utvecklingszon. Begreppet definierar skillnaden mellan hur en individ kan 

prestera, helt själv utan något stöd och hur en individ kan prestera med handledning av vuxen 

eller i samspel med kapabla kamrater (Säljö 2014, s. 121).  

Vygotskij (1995) beskriver kreativitet som en mänsklig aktivitet och kreativitet utgår främst 

ifrån fantasin. Människan arbetar med att återskapa och upprepa tidigare intryck samt 

handlingsmönster. När ett barn ritar en teckning av något utgår barnet oftast ifrån tidigare 

minnen och sätter sedan sin konst på papper. Dessa minnen kan kopplas till tidigare samspel 

mellan individer. Vidare menar Vygotskij (1995) att med hjälp av fantasin skapas 

kreativiteten som dessutom gör det möjligt att arbeta med det konstnärliga (Vygotskij 1995, s. 

11,13). 

5.2 Genus 

Svaleryd (2003) definierar begreppet genus som en samlad benämning i modern 

könsforskning, vilket består av två motsatta och uteslutande kategorier i vart en individ 

placeras, maskulint respektive feminint. Det kulturella arvet och sociala systemet är vad som 

formar genus. Vidare menar Svaleryd (2003) att begreppet genus riktar in sig på relationen 
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mellan könen, män och kvinnors, pojkar och flickors beteenden, och vad som betraktas som 

maskulint eller feminint (Svaleryd 2003, s. 29).  

5.3 Genusrelationer 

 

Genusrelation består i direkta interaktioner mellan kvinnor och män. Människor uppför sig 

utifrån den förmodade ”könskategorin” av vad som anses manligt respektive kvinnligt. 

Genusrelationer skapas i relationer med andra människor och återskapas hela tiden i 

vardagliga rutiner. Vi skapar vårt eget genus, men vi är inte fria att skapa det hur vi vill. Vår 

genuspraktik styrs av den genusordning som vi befinner oss i. Genusrelationer är delat i fyra 

olika dimensioner och dessa är produktion, makt, känslomässiga och symboliska relationer. 

Dessa strukturer eller dimensioner är viktiga för att kunna förstå hur genusrelationer 

konstrueras och skapas (Connell 2009, s. 25).  

5.4 Fyra huvudstrukturer i genusrelationer 

 

Produktionsrelationer är den könsbaserade arbetsfördelningen mellan människor utifrån 

genusperspektiv. Alltså finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga yrken. Connell 

(2009) menar att kvinnor arbetar med yrken som behandlar undervisning och omsorg medan 

män arbetar med yrken som behandlar dataprogrammering. Det finns också en 

könsuppdelning i de utbildningssystem som förbereder människor för specifika yrken. Det vill 

säga att det är oftast är pojkar som väljer tekniska inriktningar i skolorna, medan flickorna 

väljer konst- och omsorginriktningar (Connell 2009, s. 109–112).  

Symboliskarelationen är den andra relationen i genusstrukturen. Connell (2009) menar att vi 

lever i ett samhälle där det finns ett kulturellt system som delar in människor i 

genuskategorier vilket gör att vi tolkar allt som sker i omgivningen utifrån samhällets syn på 

genus. Ur ett historiskt perspektiv har vi människor genom tiderna beskrivit flickor och pojkar 

utifrån förutfattade meningar, tolkningar och förutsättningar som skapats med tiden (Connell 

2009, s. 124). 

Maktrelationer beskriver Connell (2009) där makten lätt kan spåras till förövaren och här 

handlar makt om kontroll, lagar, sanktioner, hot eller våld genom vilka människorna 

kontrolleras. Exempelvis betyg i skolan är ett sätt att utöva makt, eller genom lagarna i ett 

samhälle.  Den diskursiva makten är svårare och bestäms av de normer som finns i ett 

samhälle eller en grupp. Denna makt förekommer i sociala interaktioner och verkar i det tysta, 
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man ska göra som alla andra. Exempelvis kompistryck i skolan att vara eller se ut på ett visst 

sätt (Connell 2009, s. 117–118). 

Känslomässiga relationer beskriver Connell (2009) genom att utgå ifrån Sigmund Freuds 

idéer om hur människor fungerar i teorin kring känslomässiga relationer mellan människor 

och grupper, samt att varje möte är känslomässigt laddad med värderingar från båda parter. 

Känslorna kan vara positiva eller negativa beroende på vilka omedvetna värderingar som tas 

med in i mötet. Detta innebär att allt i den sociala interaktionen mellan människor tolkas 

genom exempelvis när vi antar att en flicka ska måla rosa prinsessor och en pojke ska måla 

krigare. Eller att kvinnor är mer omvårdande och har närmre till sina känslor och är därför 

mer lämpade att vårda relationer, knyta an till barn och arbeta inom vård och omsorg samt att 

män blir bättre brandmän. Det sker tolkningar omedvetet utifrån de normer som funnits i 

samhället under en längre tid som oftast är baserade på de känslomässiga normerna kring kön 

(Connell 2009, s. 120–121). 

5.5 Sammanfattning av teoriavsnittet 

 

Vi har valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella 

perspektivet hävdar att lärande sker genom interaktion. Vi anser att perspektivet är relevant 

för vår studie eftersom den behandlar den sociala aspekten inom lärande. Genom att skapa 

bilder fritt eller utifrån givna ramar innebär enligt det sociokulturella perspektivet att barnen 

lyfter upp det som finns i den närmaste omgivningen, det trygga och det som de är vana vid. 

Men samtidigt är dessa delar olika för varje barn och genom att sitta i grupper och arbeta 

innebär att de delar med sig av sina egna erfarenheter samt kunskaper (William 2006). Vi 

finner även genusteorier relevanta för vår studie eftersom vi även vill belysa vilka skillnader 

som finns mellan elevernas bildskapande. Då genus innefattar det som formats i den sociala 

konstruktionen vill vi belysa hur genus är en del av elevernas bildskapande (Svaleryd 2003). 

Vår genuspraktik styrs av den genusordning som vi befinner oss i. Genusrelationer är 

uppdelat i fyra olika dimensioner och dessa är produktion, makt, känslomässiga och 

symboliska relationer (Connell 2009). 
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6. Metod och genomförande 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för metodval, etnografi, observation som metod, 

urval, genomförande samt etiska överväganden. 

6.1 Metodval 

 

Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ ansats eftersom vi ville få chansen till att närvara 

och upptäcka hur eleverna använder bildskapande. Vi ville även upptäcka vilka skillnader 

som finns bland eleverna samt hur eleverna samspelar och interagerar med varandra under 

bildskapandet. Kvalitativ forskning strävar efter att förstå uppfattningar och upplevelser. Som 

forskare kan man inom den kvalitativa forskningen använda sig utav olika 

datainsamlingsmetoder, exempelvis observation eller intervju men även en kombination av 

båda (Patel & Davidsson 2011, s. 51). Även Bryman (2002) beskriver att den kvalitativa 

forskningen baseras på hur individer uppfattar och tolkar sin egen verklighet (Bryman 2002, s. 

61).  

6.2 Etnografi  

 

Inom etnografin har observationen en väldigt stor betydelse eftersom som forskare är man 

närvarande och kan på så sätt lyckas upptäcka och fånga så mycket empiriskt material som 

möjligt (Lalander 2015, s. 93). Kullberg (2014) beskriver etnografin som ett sätt att tolka, 

beskriva och jämföra olika samhällen och kulturer genom material som samlats in med hjälp 

av olika fältstudier. Forskaren som har en etnografisk utgångspunkt behöver förstå hur andra 

människor lever och lär. Detta görs med hjälp av att fånga människors erfarenheter utifrån 

olika uttryckssätt som tillkommer vid handlingar och utsagor (Kullberg 2014, s. 11).  

 

6.3 Observation som metod 

 

Vi valde observation som metod eftersom vi kan närvara på plats för att se och upptäcka 

elevernas beteenden och bildskapande på fritidshemmen. Kullberg (2014) skriver att 

observation kräver att hålla ögon och öron öppna för att kunna se, lyssna och känna, lukta och 

eventuellt smaka. Dessa är grundläggande verktyg för en observatör. Ytterligare är det viktigt 

för observatören att kunna se, uppfatta och upptäcka något nytt och detta krävs en nyfikenhet 

och uppmärksamhet för att kunna uppfatta detaljer och undvika filtrera bort saker och ting 

som man inte riktigt förstår (Kullberg 2014, s. 94–95). Patel & Davidson (2011) beskriver 

olika typer av observatörer och menar att man ska avskilja mellan deltagande och icke 
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deltagande observatör, samt om observatörens närvaro är känd eller okänd på 

observationsfältet. Vi valde att vara icke deltagande observatörer eftersom vi inte ville 

distrahera eller påverka deltagarna. Som observatör måste man vara medveten om att bara ens 

närvaro kan ha en viss påverkan på den grupp eller det fenomen som man avser att observera. 

Sedan valde vi att observera på ett för oss känt observationsfält, våra verksamhetsförlagda 

praktikplatser. Anledningen till detta är att observationsfältet är bekanta med oss som 

studenter och därmed anser vi att vår undersökning inte kommer att påverka eftersom vi 

upplever att observationsfältet är bekväma med oss (Patel & Davidsson 2011, s. 98). 

6.4 Urval  

6.4.1. Bekvämlighetsurval  

 

I denna studie har vi valt att göra ett bekvämlighetsurval. Det vill säga, vi har kontaktat 

personer som vi har i omgivningen och som vi redan var bekanta med. Vi valde våra 

verksamhetsförlagda praktikplatser eftersom vi snabbt kunde komma i kontakt med dem och 

få observera deras fritidshem (Trost 2010, s. 140). Båda urvalsskolorna är grundskolor för 

årskurs F-9 varav den ena ligger i Södertälje kommun och den andra i Stockholms kommun. 

Anledningen till att undersökningen har skett i två olika kommuner är på grund av att vi 

observerade på våra verksamhetsförlagda praktikplatser, som ligger i två olika kommuner. Vi 

har ingen avsikt till att jämföra skolornas resultat utan förhåller oss enbart till att belysa 

insamlad material.  

6.5 Genomförande  

 

Vi började med att skicka ut missivbrev med information om studien till rektorer samt 

personal på utvalda skolor. Efter att ha kontaktat rektorer och personal, bestämde vi 

tillsammans med personalen lämplig tid för observationerna att ske. Med en tidsram att följa 

valde vi därför att genomföra observationerna enskilt och inte tillsammans. Vi bestämde oss 

för att observera bildskapande oavsett om aktiviteten är lärarstyrd eller fri. Vi utförde två 

observationer var och varje observation varade i ca 60 minuter. Anledningen till att vi 

sammanlagt hade fyra observationer beror på att vi ansåg att vi samlat in tillräckligt med 

empiriskt material.  Vi använde oss utav öppna observationer i undersökningen, alltså var 

både personal och elever medvetna om vår närvaro. En nackdel med öppna observationer är 

att respondenternas beteenden kan ändras på grund av forskarens närvaro. Dock upptäckte vi 

att vår närvaro inte hade någon påverkan eftersom både elever och pedagoger var bekväma 

med oss som studenter (Lalander 2015, s. 100).  Observationerna genomfördes med att vi som 
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observatörer satte oss vid sidan av rummet och antecknade. Fältanteckningarna renskrevs 

omedelbart efter genomförd observation då det är viktigt att det som skedde skrivs ner så snart 

som möjligt eftersom minnet kan påverkas om vi minns felaktigt (Bryman 2002, s. 533). I 

studien är skolornas fiktiva namn Fjärilskolan och Sommarskolan. 

6.6 Etiska överväganden  

 

Inför denna studie har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. De 

fyra forskningsprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Första forskningsprincipen är informationskravet. Som forskare behöver man informera de 

berörda om forskningsuppgiftens syfte. Detta krav uppfyllde vi genom att kontakta rektorer 

med missivbrev om forskningens syfte. Den andra är samtyckeskravet, deltagare blir 

informerade om forskningsuppgiftens syfte och delger sitt samtycke. I detta fall kontaktades 

personal och elever kring sin medverkan i studien. Den tredje är konfidentialitetskravet. 

Inblandade deltagare ges konfidentialitet och samtliga uppgifter förvaras. Och slutligen, 

nyttjandekravet, att det insamlade uppgifterna används endast för forskningsändamål. 

Deltagarna blev informerade om att all insamlad material kommer att raderas när studien är 

över. Vi har dessutom förklarat för eleverna och personalen att all information är anonymt för 

att behålla deras integritet. Dock har vi förklarat för deltagarna att studien kan komma att 

läggas upp på DiVA (Patel & Davidson 2011, s. 83–84).  

6.7 Materialanalys  

 

Inför resultat och analysavsnittet har vi delat upp resultaten tematiskt genom kodning. 

Bryman (2002) poängterar att den viktigaste aspekten när det gäller att identifiera teman är att 

koda det insamlade materialet. Kodningen är en process där man bryter ner beståndsdelar och 

därefter namnges delarna (Bryman 2002, s. 698). Efter att vi renskrivit våra observationer 

började vi med kodningen och det gjordes i samband med våra frågeställningar. Vi utgick 

ifrån våra frågeställningar och på så sätt skapade vi olika teman där vi delade upp det 

insamlade materialet.  
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7. Resultat & analys 
I följande avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys. Vi kommer att redovisa 

resultatet tematiskt under flera teman. Dessa teman som kommer att redovisas har vi skapat 

utifrån våra frågeställningar i denna studie. Utöver våra frågeställningar vill vi lyfta upp 

material som användes under observationerna samt hur vi upplevde elevernas kreativitet och 

fantasi. Vi har valt att beskriva observationerna ur ett genusperspektiv, samspel mellan 

eleverna, material som användes under bildskapandet samt kreativitet och fantasi.  

 

7.1 Bildskapande ur ett genusperspektiv 

 

 

Fjärilskolan 

Observation 1:  

Observationen varade i ca 60 minuter och eleverna som var delaktiga gick i årskurs 1–3. 

Eleverna hade fri aktivitet och i denna fritidsverksamhet finns en ateljé för eleverna. 

Majoriteten av eleverna i ateljén bestod utav flickor. Det var sju flickor och två pojkar. 

Dessutom fanns en kvinnlig pedagog tillgänglig på plats.  

I denna observation hade eleverna fri aktivitet i ateljén. Eleverna fick själva bestämma 

aktivitet samt motiv. Alltså var aktiviteten inte pedagogstyrd. Eleverna splittrades upp genom 

att flickorna satt ensamma och pojkarna med. Och det vi såg var att elevernas val av motiv var 

könstypiska. Svaleryd (2009) menar att trots att elever erbjuds samma typ av material tenderar 

de att vara könstypiska (Svaleryd 2009, s. 16). Även Änggård (2005) nämner att elever oftast 

är könstypiska inom bildskapande när de själva får bestämma motiv (Änggård 2005, s. 80). 

Under observationen satte sig flickorna runt ett bord och använde en Ipad för att söka fram 

kvinnliga Disneyfigurer att teckna av. Pojkarna satt vid ett annat bord och tecknade 

tillsammans en Spidermanfigur. Svaleryd (2009) menar att när elever väljer aktiviteter att leka 

med så utgår de oftast ifrån de sociala och kulturella förväntningarna som finns inom 

samhället. Flickor väljer helst att leka med flickor även pojkar väljer att helst leka med pojkar. 

I observationen valde flickorna att teckna med varandra och detsamma gjorde pojkarna 

(Svaleryd 2009, s. 16). 
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I observationen tecknade flickorna kvinnliga Disneyfigurer och pojkarna tecknade en 

spidermanfigur. Eleverna i denna observation använde sig utav olika motiv och på sådant sätt 

menar Änggård (2005) att eleverna skapar kön samtidigt som eleverna genom bildskapandet 

försöker att inte förknippas med det motsatta könet (Änggård 2005, s. 80). 

 

Observation 2:  

Observationen varade i ca 60 minuter och eleverna som deltog i observationen gick i årskurs 

3. Vid denna observation var det en halvstyrd aktivitet i ateljén. Även i denna observation var 

majoriteten flickor, nio flickor och fyra pojkar. Pedagogen som arbetade under aktivitetens 

gång gav eleverna i uppgift att göra ett collage som ska inspireras utav egna intressen. 

Pedagogen hade tagit fram massor med gamla tidningar och häften som eleverna kunde klippa 

ur. Frid (2003) beskriver att collage är en bild som består utav flera uppklistrade delar på ett 

och samma papper (Frid 2003, s. 196). 

Under observationen började eleverna med att hämta olika sorters material för collaget. Allt 

från papper, pennor, sax, lim och tidningar. Därefter började eleverna att arbeta med sina 

collage. Flickorna skapade sina collage med intressen av kläder, bakning och kvinnliga 

sagofigurer medan pojkarnas collage bestod av bilar och sport. Det framgick tydligt att det 

fanns skillnader mellan elevernas collage utifrån motiven. Connell (2009) menar att det finns 

skillnader när elever ska behöva välja inriktning i skolan. Pojkar tenderar oftast att välja 

tekniska inriktningar och flickor väljer oftast konst- och omsorgsinriktningar. Dessa olikheter 

mellan pojkar och flickor framträder även i deras bildskapande genom val av motiv. Under 

bildaktiviteten diskuterade även eleverna huruvida sport är manligt eller inte. Pojkarna ansåg 

att pojkar/män passar bäst inom sport dock höll inte flickorna med. Flickorna försökte 

förklara att sport är något för alla oavsett kön. Connell (2009) beskriver att barn eller i detta 

fall eleverna, formas per automatik utifrån olika kategorier baserade på förutfattade meningar. 

Eleverna formas inom vad som är ”rätt eller fel” och agerar därefter. Under denna 

bildaktivitet använde sig eleverna av köntypiska val (Connell 2009, s. 112,115).  

Under båda observationerna i Fjärilskolan var antalet flickor mer än pojkar under 

bildskapandet. Under observationerna kunde man se att flickorna var mer aktiva i sitt 

bildskapande än pojkarna. Flickorna verkade intresserade och visade engagemang. Och en 
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förklaring till detta menar Svaleryd (2003) att flickor associeras oftast till målarböcker och 

pyssel medan pojkarna förknippas med bilar och brottning. Bildskapande kan ses som en 

bordsaktivitet kopplat till det feminina och utifrån dessa stereotypiska anseenden blir 

resultatet att flickor oftast håller på med bordaktiviteter och därför kan man se att majoriteten 

är flickor under observationerna (Svaleryd 2003, s. 14). 

 

Sommarskolan 

Observation 3:  

 

Denna observation varade i ca 60 minuter och skedde inomhus med elever som går i årskurs 

ett. Det var elva elever som deltog i aktiviteten, sex flickor och fem pojkar. Bildaktiviteten 

bestod av att eleverna skulle få skapa ”Den coolaste loppan jag sett” och handlade om figurer 

samt geometriska former.  

 

Pedagogen hade förberett allt redskap och material såsom färgpennor, sax, blyertspennor, 

suddgummi, som eleverna skulle använda inför aktiviteten. Därefter samlade pedagogen 

eleverna i rummet och gick igenom aktiviteten med hjälp av PowerPoint på tavlan där steg för 

steg visades för hur man skapar loppan. Aktiviteten var halvstyrd och eleverna kunde själva 

bestämma motiv och färger.  

 

Vid ett observationstillfälle satt två flickor och två pojkar och skapade sina loppor och målade 

dessa med hjälp av tuschpennor samt färgpennor. Flickorna målade med färger som rosa och 

lila, medan pojkarna använde sig utav svart och blått. Svaleryd (2003) påstår att färger är ett 

sätt för elever att skilja mellan könen (Svaleryd 2003, s. 14). Med hjälp av tuschpennor skrev 

de olika saker och ting på sina loppor såsom sina kompisars namn, djurnamn, osv. Eleverna 

skapade olika loppor under denna bildaktivitet vilket stimulerade deras fantasi och kreativitet 

samt att de utnyttjade sina kunskaper och gamla erfarenheter. Vilket Vygotskij (2002) 

beskriver att elevernas fantasi grundar sig på sina egna erfarenheter och känslor. I det fria 

skapandet fick eleverna möjlighet att uttrycka sina känslor genom sina loppor med hjälp av 

material och redskap under processen (Vygotskij 2002, s. 19, 22).  
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Vid denna observation erbjöd pedagogen eleverna en möjlighet till att experimentera och lära 

känna material och tekniker, som de även använde sig utav vid genomförandet av lopporna. 

Pedagogen var inte delaktig med eleverna under arbetsprocessen, utan hon lämnade uppgiften 

åt eleverna, att genomföra lopporna på eget sätt. Säljö (2014) beskriver redskap som en viktig 

aspekt inför lärandet och i detta fall erbjöd pedagogen material åt eleverna samt undervisning 

kring loppans genomförande (Säljö 2014, s. 67).  

Observation 4:  

Denna observation varade i 50 minuter. Eleverna som deltog går i årskurs 2. Det var tolv 

elever som deltog i aktiviteten och majoriteten var flickor. Det var sju flickor och fem pojkar. 

Aktiviteten var halvstyrd och handlade om bildbarnböcker. Pedagogen hade förberett 

aktiviteten genom att plocka fram allt material i förväg för aktiviteten och sedan började med 

en samling utanför dörren till fritidslokalen. Pedagogen delade därefter eleverna i små grupper 

där varje grupp bestod av 4–5 elever. Pedagogen valde dessutom att blanda ihop flickor med 

pojkar i grupperna. 

 Pedagogen delade ut barnböcker som innehöll intressanta bilder och olika figurer till varje 

elevgrupp. Några elever tyckte att aktiviteten var väldigt intressant och började direkt med att 

teckna olika figurer ur bildbarnböckerna såsom Nalle puh, Pingvin, och Bamse. Dock fanns 

det elever som inte tyckte om dagens uppgift. 

Fyra elever satt vid ett bord som bestod av två pojkar och två flickor. Flickorna valde inte 

någon bild ur barnbildboken, eftersom de tyckte att figurerna var så svåra och hade för många 

detaljer dock valde de att rita på egen hand. Flickorna härmade varandras bilder genom att rita 

feminina figurer som bar på klänning. Man skulle kunna beskriva att flickorna i detta fall 

befinner sig inom utvecklingszonen där flickorna skapar tillsammans. Problemet är dock att 

flickorna inte skapar på egen hand utan genom att härmas (Säljö 2014, s. 120). Änggård 

(2006) påpekar dessutom att elever väljer att göra eller skapa sina bilder inom samma genrer – 

bilder med liknande innehåll, stil och komposition. Ibland tenderar de även att kopiera 

varandras bilder. Elevernas deltagande i dessa sociala bildskapande har en social funktion. 

Genom att göra bilder som liknar varandra skapar barnen samtidigt gemenskap. Att producera 

en viss slags bild, blir ett sätt att tala om vem man vill höra samman med. Denna tolkning får 

stöd i Änggårds tidigare studie som visar att elever vill vara tillsammans med andra och göra 

samma saker eller bilder som dem (Änggård 2006, s. 41). 
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Under observationen valde den ena pojken att rita fotbollsplaner med sin 

favoritfotbollsspelare och den andra pojken ritade en maskulin gubbe med pistol. Under den 

här bildaktiviteten såg man att flickors bilder handlar mer om kärlek och prinsessor. Däremot 

var pojkarnas bilder mer sportrelaterade där även deras favoritfotbollsspelare var en man. 

Eleverna kan skapa sin egen identitet i sina bilder och deras sätt att skapa. De gör gärna 

skapande berättelser utifrån sina egna intressen, dessutom tecknar de figurer utifrån sitt eget 

kön, det vill säga att flickor ritar flickor och pojkar ritar oftast pojkar. Detta är tydliga 

skillnader mellan elevernas bildskapande vilket även Änggård lyfter upp i sin studie om hur 

elevernas bildskapande kan skilja sig beroende på kön. Hon beskriver i sin studie att eleverna 

använde sig utav könstypiska motiv under sina bildskapande (Änggård 2006, s. 41). Även 

Connell (2009) förklarar att genus har ett förhållande till människokroppen. Skillnader mellan 

en manlig kropp och en kvinnlig kropp är kopplat till hur människan ser på genus. Hon menar 

att samhället har skapat en syn på vad som anses vara en manlig respektive kvinnlig kropp 

vilket speglar sig även hos pojkar och flickor. Förutfattade meningar av vad som anses 

manligt/kvinnligt kan vi se i denna observation där pojken ritade en maskulin gubbe (Connell 

2009, s. 26).  

 

7.2 Samspel mellan eleverna  

 

Fjärilskolan 

Vid observationstillfälle ett och två i Fjärilskolan upptäcktes det hur eleverna samspelade med 

varandra. Eleverna kommunicerade med varandra om deras arbeten och hjälptes åt med att ge 

förslag på förbättringar. Observationstillfälle ett där flickorna ritade av kvinnliga Disneyfigur  

hjälptes flickorna åt med att teckna. De lyssnade på varandra och samspelade under 

bildskapandet genom att samarbeta och hjälpas åt med teckningarna. Flickorna i denna 

observation utvecklade lärandet genom kommunikationen som uppstod dem emellan. 

Flickorna hjälptes åt genom att erbjuda hjälp samt ta emot hjälp ifrån varandra. Flickorna i 

denna observation befann sig i utvecklingszonen där den person som kunde mer, samspelade 

genom att erbjuda hjälp åt den som behövde hjälp. Alltså hjälpte ena flickan den andra genom 

att förklara och ge förslag på hur ritandet kan utvecklas och bli bättre (Säljö 2014, s. 121).  
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Vid observationstillfälle två förekom det diskussioner vare sig sport är för män eller kvinnor. 

Eleverna kunde inte samsas eftersom pojkarna ansåg att sport är för pojkar/män medan 

flickorna ansåg att sport är för alla. Under denna situation visade eleverna tecken på olika 

åsikter genom att diskutera och samtala med varandra. Elevernas olika åsikter huruvida sport 

är för män/pojkar eller kvinnor/flickor, kan man relatera till Svaleryds (2003) tankar kring vad 

som kännetecknas maskulint respektive feminint. Författaren beskriver hur pojkar dominerar 

inom sport vilket leder till att pojkarna även tycker att sport är för pojkar/män (Svaleryd 2003, 

s. 17). När det gäller det sociala samspelet visar eleverna tecken på att föra sina tankar och 

åsikter. Pojkarna och flickorna har under denna situation samspelat genom att kommunicera 

vilket leder till att de per automatik behövt tänka tillsammans. Och på så sätt samspelar 

eleverna (Säljö 2014, s. 235).  

 

Sommarskolan 

Vid observationstillfälle ett fick eleverna som går i årskurs ett samspela och integrera med 

andra elever i små grupper. Eleverna vid ett bord lyssnade på varandras åsikter genom att 

inspirera och utbyta tankar. Eleverna hjälpte dessutom varandra genom att bidra till en lösning 

på ett gemensamt problem. Detta ledde till att eleverna skapade lopporna tillsammans. 

Eleverna i observationerna samarbetade i sina grupper men även genom att kommunicera 

mellan borden där andra elever arbetade med sina loppor. Säljö (2014) menar att när elever 

arbetar tillsammans i grupper kan det också ses som ett medel för elevers sociala utveckling. 

Vidare menar författaren att den sociokulturella traditionen har som utgångspunkt att 

människan uppfattas både som sociokulturell och som en biologisk varelse. Den 

sociokulturella utvecklingen sker i samarbetet mellan människor (Säljö 2014, s. 18). 

Vid observationstillfälle två märktes det att flickorna hade ett annat förhållningssätt till 

bildskapande än pojkarna. Det vill säga att flickor var väldigt aktiva och flexibla att bolla 

tankar med varandra genom att visa utvalda bilder och figurer ur barnböcker samt att fråga 

andra i omgivningen kring deras arbeten/teckningar. Däremot samspelade inte pojkarna med 

flickorna för att utföra aktiviteten. Pojkarna distanserade sig ifrån flickorna genom att inte 

delta och samarbeta med flickorna vid samma bord. Detta förklarar Svaleryd (2003) med att 

pojkar ses ofta som bråkiga och högljudda och har sport eller jagarlekar som intressen vilket 

leder till att pojkarna har svårare att koncentrera sig under bildaktiviteter (Svaleryd 2003, s. 

15). Pedagogen försökte hjälpa pojkarna genom att inspirera och hålla kontakt med dem. Det 
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vill säga att hon visade barnböcker med bilder och metoder för att kunna inspirera de till att 

skapa sina bilder (Vygotskij 2002, s. 31).  

Dessa två pojkar som valde att inte delta i bildaktiviteten valde istället att teckna på egen 

hand. Pojkarna valde att samspela ensamma utan flickorna. Pojkarna kommunicerade med 

varandra och uteslöt flickorna i samspelet. Connell (2009) förklarar att genusrelationer skapas 

och återskapas genom interaktion med andra. Förväntningar på vad som betraktas maskulint 

respektive feminint skapas utav samhället vilket även speglar sig på barn (Connell 2009, s. 

25). Även Svaleryd (2003) menar att flickor och pojkar påverkas av de sociala och kulturella 

förväntningarna som finns samt att barnen tenderar oftast att umgås med samma kön vilket 

leder till uppsplittring (Svaleryd 2003, s. 16).  

 

7.3 Materialanvändning  

 

 

I alla de observerade situationerna användes det olika sorters material. Eleverna använde sig 

utav färgpennor, papper, saxar, lim, målarfärg, Ipads, bildbarnböcker. Eleverna använde sig 

utav olika material för sitt bildskapande och inför vissa observationer berodde det på om 

aktiviteten var lärarstyrd eller fri. Vid vissa observationer var aktiviteten lärarstyrd och då var 

det läraren som bestämde vilket material som fick användas till aktiviteten.  

Under alla observationstillfällena erbjöds eleverna olika typer av material inför varje aktivitet. 

Utan allt material hade eleverna inte kunnat utföra deras bildskapande och just därför har 

material en viktig betydelse inom bildskapandet. Säljö (2014) beskriver hur redskap och 

verktyg har en betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv. Redskapen eller verktygen används i 

vardagliga livet där människan i stort sett är i behov av. Författaren menar dessutom att elever 

som får möjligheten till olika typer av material har även möjligheten till utveckling och 

lärande (Säljö 2014, s. 20).  

Under våra observationer användes det olika sorters material i skapandet. Eleverna gavs 

möjligheten till att uttrycka sina känslor och fantasi genom sina teckningar med hjälp av 

material och redskap under processen. Vygotskij (2002) skriver att barnens fantasi grundar sig 

på erfarenheter och känslor. Fantasin bygger dessutom vidare med hjälp av allt material som 

hämtas ur den givna verkligheten (Vygotskij 2002, s. 22).  
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7.4 Fantasi och kreativitet 

 

I alla fyra observationer använde eleverna någon variant av bildskapande. Vid vissa 

observationstillfällen fick eleverna skapa collage och loppor. Vid andra observationstillfällen 

fick eleverna använda sig utav Ipads och bildböcker för att teckna på egen hand och då kunde 

vi uppmärksamma att eleverna baserade sin kreativitet utifrån fantasin. Som när pojkarna i 

observation fyra började teckna fotbollsplaner med sina favoritfotbollsspelare. Samtidigt 

uppmärksammade vi att fantasin är baserad på egna intressen vilket visar att bildskapandet är 

personligt. Alltså använder sig eleverna utav egna intressen för bildskapandet. Vygotskij 

(1995) menar att elever får använda sig utav sin fantasi för att sedan skapa sin kreativitet och 

detta menar författaren är viktigt för barn redan i tidiga åldrar. Skapandet bildas genom olika 

erfarenheter och det man sett tidigare och på så sätt försöker man att reproducera och 

återskapa bilderna. Vygotskij (1995) menar vidare att fantasin och kreativitet är viktiga inom 

bildskapandet eftersom utan dessa är skapandet inte autentisk (Vygotskij 1995, s. 15).   
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8. Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att besvara våra frågeställningar utifrån de teoretiska perspektiven 

samt sammanfoga resultatet till tidigare forskning. Vi kommer även att diskutera pedagogens 

tillgänglighet, vår val av metod samt förslag på vidare forskning.   

 

8.1 Användning av bildskapande  

Oftast använder eleverna bildskapande genom att uttrycka sina egna intressen och fantasier. 

Vissa elever skapar sina bilder utifrån egna känslor och tankar medan andra elever använder 

sig utav material som inspiration. Dock upptäckte vi att det material som eleverna använder 

sig utav som inspiration är fortfarande någon variant av intresse. Materialet eleverna valde 

som inspiration till arbetet speglade deras egna intressen och fantasi. Det visade sig under 

observation ett i Fjärilskolan där eleverna fick teckna och de använde sig utav Ipads för att 

hitta inspiration. Detta genom att söka fram Disneyfigurer. I Sommarskolan ritade flickorna 

på egen hand. De skapade sina bilder ur egna fantasier vilket vi kopplar till Vygotskijs (1995) 

tankar om hur barn blir kreativa genom att använda sig utav fantasin men även redskap 

(Vygotskij 1995, s. 11,22). 

Eleverna använder sig utav något sorts bildskapande i fritidshemmet. Oftast använder sig 

eleverna utav bildskapande genom att införliva egna fantasier och intressen. Dock behövs 

redskap för att kunna utföra bildskapandet. Redskap och material har varit väldigt centrala 

under elevernas bildskapande, något som även Änggård (2006) påpekar. Änggård (2006) 

beskriver material som ett centralt instrument för bildskapandet att ske och det upptäckte även 

vi under observationerna. Eftersom eleverna under alla observationer använde sig utav någon 

variant av material eller redskap för att skapa sina bilder (Änggård 2006, s. 46). 

Under alla observationer kunde vi se att majoriteten var flickor som arbetade med 

bildskapande. Vi upplevde genom observationerna att flickorna hade en positiv inställning 

gentemot bildskapandet och detta sätter vi i relation till Johansson & Ljusbergs (2004) studie. 

Författarna beskriver i sin studie att det främst var flickor som höll sig inne för att måla och 

rita och vi upplever samma resultat i vår studie (Johansson & Ljusberg 2004, s. 120).  
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8.2 Elevernas olika bildskapande 

 

Elevernas bildskapande såg olika ut beroende på om aktiviteten vad styrd eller halvstyrd. 

Utifrån våra resultat visar det sig att eleverna skapar sina bilder på olika sätt där vissa utgår 

ifrån egna intressen. Dessa motiv innehåller egna intressen vilket visade sig oftast vara 

köntypiska val. I flera av observationerna kunde vi se hur det skiljde sig mellan flickorna och 

pojkarnas bildskapande. Det kunde vi se under observation fyra på Sommarskolan där 

flickorna tecknade kvinnliga figurer medan pojkarna tecknade fotbollsplan med 

fotbollsspelare. Detta kopplar vi till Änggårds (2005) studie där författaren beskriver samma 

resultat. Flickor och pojkar visar genom sitt bildskapande vilket kön de tillhör genom att måla 

eller teckna könstypiska motiv (Änggård 2005, s. 199). 

Ur våra resultatet kunde vi notera vid ett observationstillfälle att flickorna valde att teckna 

med varandra samt valde pojkarna att teckna med varandra. Eleverna valde att umgås med 

samma kön trots att de erbjöds samma typ av material och redskap. Genom att sätta våra 

resultat i relation till Johansson & Ljusbergs (2004) studie kan vi se att eleverna är 

könstypiska även inom val av kamrater. Eleverna valde att umgås med samma kön som de 

själva. En anledning till detta kan vara att genom att umgås med samma kön så delar man 

oftast samma intressen. Flickorna tycker om att rita och måla och umgås därför helst med 

varandra (Johansson & Ljusberg 2004, s. 183).  

 

8.3 Sociala samspel  

 

Resultatet visar att under bildskapandet har eleverna socialiserat sig genom kommunikation 

och handlingar samt samspelat med andra i omgivningen. Vissa elever hjälptes åt med att 

teckna och gav även förslag på förbättringar. I dessa sociala sammanhang skapades 

möjligheter för att erfara lärdom och kunskaper ifrån andra. Eleverna befann sig i 

utvecklingszonen där deras prestation skedde i samspel med kamraterna (Säljö 2014, s. 121). 

Eleverna under observationerna införde dessutom fantasin under sociala sammanhang som vi 

även kan relatera till Hopperstads (2008) studie. I studien fick eleverna använda sig utav 

fantasin för att sedan skapa berättelser kopplade till deras bildskapande (Hopperstad 2008, s. 

87).  

Våra resultat har visat att eleverna hjälps åt med att teckna bilder och ge förslag. Samtidigt 

visar våra resultat att vissa elever väljer att umgås med samma kön och producerar sedan 
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könstypiska motiv och bilder genom att härmas. I detta fall kan vi notera att eleverna som 

härmades åt befann sig i utvecklingszonen dock leder elevernas prestationer till könstypiska 

bilder. Resultatet blir då att eleverna reproducerar det könstypiska genom att härma av 

varandra. Det problematiska är att eleverna begränsas eftersom de fortsätter att förhålla sig till 

det könstypiska och inte utforskar annat. Det som Änggård (2005) lyfter upp i sin studie är att 

i sådana fall där eleverna skapar köntypiska bilder, är det viktigt med lärarstyrda 

bildaktiviteter. Pedagogen eller läraren kan hjälpa eleverna att få tillgång till andra genrer som 

eleverna vanligtvis kanske inte arbetar med. På så sätt får eleverna möjligheten till att 

upptäcka annat och kanske minskar på sina könstypiska val (Änggård 2005, s. 206). 

 

8.4 En tillgänglig pedagog 
 

Utifrån våra resultat kunde vi se att det alltid fanns en pedagog på plats under bildskapandet 

dock var det olika pedagoger vid varje observation. Under observationerna skapar 

pedagogerna möjligheter för eleverna att kunna utföra någon variant av bildskapande. Det 

som skiljer sig mellan observationerna är om pedagogen valde att styra aktiviteten eller låta 

aktiviteten vara fri. Samtidigt visade resultaten att vid vissa observationstillfällen var 

pedagogen tillgänglig och aktiv kring elevernas bildskapande. Dessa resultat sätter vi i 

relation till Kindler (2010) och Lindströms (2007) studier. Båda författarna lyfter upp vikten 

av en närvarande pedagog och dess betydelse. Författarna menar att pedagogerna kan genom 

handledning och undervisning erbjuda eleverna att arbeta med olika typer av bildskapande 

(Kindler 2010, Lindström 2007). Det sociala samspelet gynnar eleverna och kan komma 

längre i sin kunskapsutveckling då de har en pedagog vid sin sida som kan ge tips och leda de 

framåt än om de arbetar helt fritt (Säljö 2014, s. 121). 

 

8.5 Metoddiskussion 

 

Vi valde observationer som metod för vår undersökning eftersom vi ansåg att den passar 

undersökningsområdet då vi ville vara närvarande kring det vi kunde upptäcka. Bryman 

(2002) fastställer vikten av att välja metod som passar studiens frågeställningar på bästa 

möjliga sätt. Samtidigt är det viktigt att kunna se för- och nackdelar med olika metoder. 

Anledningen till att vi observerade och inte intervjuade var på grund av det material som vi 

var ute efter. Vi ville se hur eleverna använde sig utav bildskapande och hur eleverna 
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samspelar och integrerar med varandra under bildskapandet samt vilka skillnader som finns 

mellan elevernas bildskapande samt (Bryman 2002, s. 817). 

 

Under tiden vi observerade förde vi även fältanteckningar som vi efter avslutad observation 

renskrev. Vi var nöjda med det insamlade materialet dock upptäckte vi senare när vi skulle 

skriva resultat- och analysdelen att vi kanske borde observerat tillsammans istället för enskilt. 

Trots att vi efter avslutade observationer läste och diskuterade varandras material insåg vi att 

gemensamma observationer hade varit ännu bättre. Med detta menar vi att genom att 

observera tillsammans hade vi kunnat upptäcka och diskutera det insamlade materialet på en 

djupare nivå. Att kunna se och diskutera en gemensam situation där vi båda varit närvarande 

tror vi hade varit ännu mer spännande eftersom vi då hade upplevt samma upplevelse. 

 

 

8.6 Vidare forskning 

 

I denna studie har vi fokuserat på bildskapandet genom att observera eleverna. Resultatet av 

studien är att eleverna samspelar och kommunicerar under bildskapandet samt använder 

bildskapandet ur ett genusperspektiv. Vi anser att pedagogens roll är viktig för eleverna att 

ens kunna utföra bildskapandet. Ett område som vi då finner intressant för vidare forskning är 

hur pedagoger tänker och arbetar med bildskapande ur ett genusperspektiv. Detta skulle man 

kunna göra med hjälp utav intervjuer men även observationer.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Fördelning av uppsats 

Fördelningen av uppsatsen Bildskapande på fritidshemmet – En kvalitativ studie om 

användning av bildskapande på fritidshemmet. Av: Sandy Masih och Sare Nbaate. 

Vi har genom uppsatsens gång försökt så mycket som möjligt att fördela på arbetet genom att 

alltid samtala och dela upp uppsatsens innehåll. Vi satte upp en tidsplan där vi kom överens 

kring hur vi ska skriva uppsatsen. Till en början träffades vi och skrev tillsammans dock 

uppkom Coronaviruset vilket ledde till att vi behövde skriva enskilt. Trots att vi har behövt 

skriva enskilt har vi haft ständig kontakt genom samtal och textmeddelanden där vi diskuterat 

varje del. Det enda som vi inte har skrivit tillsammans är våra observationer då vi utförde 

observationerna enskilt. 
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Bilaga 2 - Missivbrev till rektor 

Information om självständiga arbetet. 

Vi är två studenter på fritidshemsutbildningen vid Södertörns högskola. Denna sista termin på 

utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för fritidshemmets praktik och vårt kommande yrke som grundlärare mot fritidshem. 

Jag har haft mina verksamhetsförlagda utbildningar på XXX-skolan och skulle därför gärna 

vilja besöka er. Examensarbetets syfte är att undersöka användandet av bildskapande i 

fritidsverksamheten. 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka XXX-skolan mellan vecka 

10 & 11. Jag skulle vilja observera och de verktyg som ska användas är fältanteckningar. Vi 

är två som skriver det självständiga arbetet dock har vi valt att observera enskilt och kommer 

därför att vara ensam vid observationen. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Dessutom vill jag förmedla att all insamlad information 

kommer att vid studiens slut att raderas. 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar, 

 

Sandy Masih 

Tel: 070XXXXXXX 

E-post: SandyXX@student.sh.se 

Handledare: Jessica Gustafsson 

Jessica.gustafsson@sh.se 

Södertörns högskola 
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Bilaga 3 – Missivbrev till rektor 

Information om det självständiga arbetet. 

Vi är två studenter på fritidshemsutbildningen vid Södertörns högskola. Denna sista termin på 

utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för fritidshemmets praktik och vårt kommande yrke som grundlärare mot fritidshem. 

Jag har haft mina verksamhetsförlagda utbildningar på XXX-skolan och skulle därför gärna 

vilja besöka er. Examensarbetets syfte är att undersöka användandet av bildskapande i 

fritidsverksamheten. 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka XXX-skolan mellan vecka 

11 och 12. Jag skulle vilja observera en bildlektion under skoltiden och en bildaktivitet i 

fritidstiden. Vi är två som skriver det självständiga arbetet dock har vi valt att observera 

enskilt och kommer därför att vara ensam vid observationen.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Dessutom vill jag förmedla att all insamlad information 

kommer att vid studiens slut att raderas. 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar, 

 

Sare Nbaate 

Tel: 073XXXXXXX 

E-post: SareXX@student.sh.se 

Handledare: Jessica Gustafsson  

Jessica.gustafsson@sh.se 

Södertörns högskola 

 


