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Abstrakt 
Engelsk titel: Childrens communication during creation of pictures – a qualitative study 

on childrens communication and interaction during common creation of pictures in the 

after-school programs 

 

Syftet med det här självständiga arbetet är att redogöra för hur elever kommunicerar och 

lär av varandra i gemensamma bildskapande aktiviteter på fritidshemmet. I arbetet 

beskriver vi utöver den kommunikation och de samspel som uppstår mellan eleverna 

också om olika bildlösningar elever finner och hur de gör för att lösa dessa. Vi har i det 

här arbetet tillämpat det sociokulturella perspektivet, då vi ansåg att ett sådant teoretiskt 

ramverk är mest anpassat gällande vår studie att redogöra för elevernas sociala samspel 

med varandra under bildskapande aktiviteter. 

    

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av deltagande observationer för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Vi valde att observera totalt 18 stycken elever från två olika 

fritidshem i två olika kommuner. Resultatet visade att elevernas kommunikation till stor 

del bestod av sådant som berörde bildskapandet, exempelvis planering av bild och vilka 

redskap de skulle använda sig av. Vissa observationer visade dock en annan viktig aspekt 

när det gäller barns kommunikation i bildskapande aktiviteter. Elevernas sätt att 

kommunicera möjliggjorde att en stillbild av ett motiv översattes till ett händelseförlopp. 

Resultatet visade också att eleverna använde sig av olika bildlösningar och att de tog hjälp 

av varandra för att lösa dessa. 

 

 

Nyckelord 
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 1 Inledning 
Vad är egentligen bildens funktion i skola och fritidshem? Målar barn för att vi vuxna ser 

det som ett perfekt avkopplande tidsfördriv? Har bildens funktion kommit i skymundan 

för andra “viktigare” ämnen? Dessa funderingar har legat till grund för valet av vårt 

ämnesområde. 

 

Vi är två blivande fritids- och bildlärare som känner ett behov av att lyfta fram 

bildskapande aktiviteter på fritidshemmet som ett pedagogiskt verktyg. Vi är särskilt 

intresserade av hur bildskapande aktiviteter på fritidshemmet kan användas som ett sätt 

att utveckla elevernas förmåga att kommunicera med varandra samt hur de kan lära av 

varandra. Vi anser att en sådan studie är viktig att genomföra för att lyfta fram några av 

de förmågor som utvecklas i samband med bildskapande aktiviteter. 

 

Förmågan att kommunicera är något som tydligt går att utläsa som viktigt i läroplanen. 

Utveckling av en sådan förmåga kan enligt Skolverket (2016) ske genom samarbete med 

varandra samt genom olika språkliga uttrycksformer. Kunskaper om exempelvis 

bildkommunikation är betydelsefullt då det ses som en förutsättning för att kunna delta 

aktivt i samhällslivet. Framställning av olika typer av berättande och informativa bilder 

som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser är några av de kunskapskrav som 

finns i bildämnet. Bildskapande aktiviteter är vanligt förekommande i fritidshemmet. 

Undervisningen på fritidshemmet ska komplettera förskola och skola genom att lärandet 

bland annat ska utgå från elevernas egna intressen, behov och erfarenheter (2016). I 

läroplanen står följande: 

 
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka 

sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen 

ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i 

olika sammanhang och för skilda syften. 

                                    (Skolverket 2016:25) 

 

Lind (2010) framhäver att bildämnet på senare tid betonats som mer kommunikativt, men 

anser dock att bildens kommunikativa aspekt fortfarande får för lite utrymme i skolan. 

För att estetiska lärprocesser ska utvecklas inom andra ämnen och i samverkan med bild, 

menar Lind att man bör uppmärksamma bildämnet som mer kommunikativt, istället för 

att betona elevernas skapande förmåga (2010). Marner (2005) menar att lärarens roll i 

den traditionella bildundervisningen har en viss tendens att agera handledare, genom att 

ställa fram material och redskap till eleverna i syfte att låta de skapa fritt. Marner 

framhåller istället att en aktiv bildlärare i dialog med eleverna kan ge bildämnet en ny 

funktion i dagens s.k. informationssamhälle (2005). 

 
Den framtida bildläraren blir sannolikt inte endast en tekniker som 

kopplar upp datorer eller Internet, för att sedan lämna eleverna därhän, 

utan snarare en lärare som möjliggör kritisk granskning av mediernas 

bilder och som iscensätter kommunikativa situationer mellan elev och 

elev och lärare och elev.  

(Marner 2005:7)  

 

Citatet ovan beskriver de förhoppningar vi själva har om bildämnet och de bildskapande 

aktiviteter som förekommer på fritidshemmen. Med vår studie önskar vi få kunskap och 

förståelse som vi och andra lärare i fritidshem kan ha användning av i verksamheten.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syfte:  

Vi vill med denna studie genom observationer av elever i åldern 7-8 år i fritidshem som i 

mindre grupper får till uppgift att måla gemensamma bilder redogöra för hur de 

kommunicerar med varandra om deras gemensamma bildskapande och hur de lär sig av 

varandra.  

 

Frågeställningar: 

Vilka bildlösningar hittar eleverna i deras gemensamma bildskapande? 
Skiljer det sig mellan flickor och pojkar? 
 
Hur kommunicerar eleverna med varandra i deras gemensamma bildskapande? 
Vilka konflikter uppstår och hur löser de detta? 
 

Hur använder eleverna varandra för att utvecklas i sitt bildskapande? 
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 2 Teoretiskt ramverk: Sociokulturellt perspektiv 
I den här studien undersöker vi hur elevernas kommunikativa förmågor visas i samband 

med bildskapande aktiviteter och då främst genom hur elever lär sig av varandra och 

kommunicerar med varandra om deras gemensamma bildskapande. Utifrån det anser vi 

att vårt syfte och våra frågeställningar har en tydlig koppling till det sociokulturella 

perspektivet då vi till stor del av studien även fokuserar på elevers lärande i samspel med 

varandra. 
 
Vygotskij var en av den mest kända företrädaren för det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij menade att människan är i ständig utveckling och att barnets kunskaper 

utvecklas beroende på vilka sociala och kulturella sammanhang de ingår i (Säljö 2012, 

Hwang & Nilsson 2011). Vidare menade Vygotskij att barnets utveckling kan ses som ett 

resultat av barnets sociala samspel med andra som föräldrar, syskon och lärare (2011). 

Det är i samspel med mer kunniga medaktörer som barnet får möjlighet att utvecklas 

(Bendroth Karlsson 1998).  

Mediering är ett av de grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet (Säljö 

2012). Mediering betyder att människor använder redskap när vi förstår vår omvärld och 

agerar i den. Vygotskij menade att människor använder sig av två olika slags redskap, 

materiella och språkliga (2012). De materiella redskap som används vid mediering kan 

vara den pensel som används för att skapa en bild, eller spaden för att gräva ett hål. De 

handlar således om de redskap som krävs för att utföra något praktiskt. Språket gör det 

möjligt för barnet att delta i sociala samspel, både i form av samtal med andra och i form 

av inre dialoger (Hwang & Nilsson 2011). Språket som medierande redskap ska dock inte 

uppfattas som nationella språk, likt svenska eller engelska (Säljö 2012). Vygotskij 

menade att språket är ett flexibelt teckensystem, vars syfte är att hjälpa människan 

uttrycka sig och förstå omvärlden. Säljö (2012) poängterar betydelsen av att vi har 

tillgång till olika kompletterande medierande redskap som fungerar tillsammans. Genom 

att exempelvis skapa bilder uttrycker vi oss, samtidigt som vi kan kommunicera om dem. 

Språket som teckensystem är i ständig utveckling och samspelar med andra 

uttrycksformer, såsom bild, talat och skrivet språk (2012). Vygotskij (1995) anser att alla 

människor är kreativa individer och denna kreativa förmåga hos människor kallar han för 

fantasi. Fantasin är inte en motsättning till verkligheten utan den hör på flera sätt samman 

med verkligheten. Vygotskij menar att ju mer verklighet en människa har, ju mer fantasi 

har hen således, och även tvärtom. Genom skapande fantasi kan människor bland annat 

komma fram till hur de ska integrera sig i omvärlden och hur de ska uppträda i denna 

värld. I skolan är det således viktigt  att styra eleverna i rätt riktning så de lär sig om denna 

framtid (1995).  

Änggård (2005) beskriver närmare att det genom bilder skapas ett socialt samspel mellan 

individer där bilder både sänder och tar emot budskap. Genom bilder kan barn berätta om 

sig själva och om deras erfarenheter. Barn lär sig ofta av varandra eftersom de skapar mer 

bilder än vad vuxna gör (2005). Imitera är något som länge ansetts som ett betydelsefullt 

sätt att lära. När barn i de grupper som de befinner sig i interagerar med varandra tar de 

lärdom av de andra individerna genom imitation. Om ett barn misslyckas i sin imitation 

kan ett annat barn som är mer kunnig eller en lärare ge instruktioner hur hen ska gå 

tillväga för att lyckas. I samarbete har språket en central roll i att individerna kan 

kommunicera med varandra för att komma överens (Jensen 2011). När elever får 

möjlighet att samarbeta och lära av varandra ges de förutsättningar att upptäcka 

demokratiska dimensioner i lärandet (Williams 2001a).  
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 3 Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenterar vi vår forskningsöversikt som inledningsvis börjar med en 

överblick av barns bildskapande och dess bildutveckling samt bildspråk. Vidare beskrivs 

begreppet estetiska lärprocesser och följaktligen en beskrivning av kommunikativa 

förmågor i samband med bildskapande aktiviteter. Kapitlet avslutas med en kortare 

definition av begreppet peer-learning och en redogörelse för hur barn lär av varandra och 

då i synnerhet genom bildskapande aktiviteter.  

  

3.1 Bildskapande och bildspråk 
Bildskapande aktiviteter innebär inte bara att konstruera bilder utan det innebär även att 

se hur bilder påverkar oss när vi möter bilder, vilket vi gör ideligen. Beroende på 

människors kulturella och samhälleliga bakgrunder, uppfattar vi bilder på olika sätt (Lind 

2010).  

 

En inriktningen i synen på barns bildutveckling kallas för universalieteorin. Med det här 

perspektivet betonas universella drag i bildutvecklingen hos barn där de går igenom 

ungefär samma stadier när de utvecklas i sitt bildskapande (Änggård 2014). De olika 

stadierna beskrivs av Löfstedt (2004) som en riktning i utvecklingen men är dock inte 

klart avgränsade från varandra, utan skildrar typiska punkter i utvecklingsförloppet. Det 

första stadiet, klotterstadiet, pågår tills dess att barnet är cirka fyra år. Precis som det låter 

producerar barn i den här åldern bilder som kan likställas med klotter (2004). Därefter 

följer det förschematiska stadiet, där barnet gör sina första försök att representera objekt 

(Änggård 2014). Ett känt begrepp i det här stadiet är huvudfotingen, denna figur har 

vanligtvis huvud och ben. Huvudfotingen är en schematisk figur som barn ritar istället 

för att rita den mänskliga figuren. Barn ritar det som de anser viktigast och för att 

människofigurer ska kunna se och gå runt är huvud och ben det väsentligaste (Vygotskij 

1995). Änggård (2005) presenterade en liknande teori  kring huvudfotingen skisserad av 

Vygotskij. Vygotskij menade att barn inte har bristande kunskaper om att vissa 

kroppsdelar existerar, bara för att de inte väljer att måla dessa. Det visar snarare att de är 

symbolister och inte realister i sitt bildskapande (2005). När barnet är cirka sju år tar det 

schematiska stadiet vid och pågår ungefär tills barnet är nio år. Barn i det schematiska 

stadiet ritar fortfarande vad de vet och inte vad de ser. När de ritar använder de sig av 

geometriska former, som exempelvis cirklar, rektanglar och streck, som i en 

sammansättning bildar exempelvis en människofigur (Änggård 2014). Kommande 

stadium är begynnande realism som pågår ungefär tills barnet är 12 år. Detta stadium 

innebär att teckningarna blir mer detaljerade och barnet försöker arbeta med proportioner. 

Genom att måla kläder och andra detaljer på människorna försöker barnet tydliggöra 

könsskillnader i bilderna. Färgerna i bilden är i detta stadie viktigt och barnet intresserar 

sig också för att rita mönster. Det är inte säker att barn når alla stadier (Löfstedt 2004), 

barn i åldern 10-15 år får ofta ett minskat intresse för att rita och en stor del av dessa barn 

stannar hela livet på det stadium de befinner sig i när intresset för att rita svalnar 

(Vygotskij 1995). Därför skiljer sig inte vuxnas teckningar från barns teckningar så 

mycket om de vuxna inte intresserat sig för att rita i äldre ålder (1995). Stadiet 

som  kommer efter den begynnande realismen är det pseudonaturalistiska stadiet som 

barnet befinner sig i till ungefär 14 års ålder. I detta stadiet vill barnet uppnå en så lik bild 

som möjligt av verkligheten. Barnet försöker framställa människor på olika sätt och ritar 

gärna människor som är i rörelse. Människor framställs också ofta efter ett ideal. Sista 

stadiet kallas för puberteten och pågår fram till 17 års ålder. I detta stadie är ofta porträtt 

populära att teckna och barnet söker efter speciella drag i det porträtt hon eller han 



  
 

7 

framställer. Bilder i detta stadie innehåller ofta inslag av sådant som tillhör den 

tonårskultur som är aktuell, som exempelvis specifika symboler eller ord (Löfstedt 2004). 

 

Något viktigt att påpeka är dock att dessa ovannämnda stadieteorier på senare tid fått 

kritik av flera forskare (Wolf & Perry 1988). Varför flera forskare riktat kritik mot dessa 

teorier är då de fokuserat för mycket på utvecklingspsykologiska och intellektuella 

aspekter och i samband med det begränsat synfältet till andra sidor av bildskapandet. Det 

riktas kritik mot den universella utvecklingsgången hos barns bildskapande och att det 

finns bestämda slutpunkter för olika stadier. Wolf och Perry menar att barns 

bildutveckling inte bör ses som en progression, där de passerar olika stadier vid en viss 

tidpunkt, utan framhåller istället en repertoarmodell. De tänker sig att barn tillägnar sig 

en mängd olika teckningssystem som finns tillgängliga i den kultur de lever i. Dessa 

teckningssystem samlas sedan bredvid varandra och kan plockas fram och användas vid 

olika situationer i takt med att barnet utvecklar sin skicklighet. Exempelvis kan ett barn 

vid 1 års ålder rita ett streck med en krita, samtidigt som de brummar som en bil. Detta 

teckningssystem, där en rörelse representeras, finns kvar hos äldre barn när de exempelvis 

ritar fartränder bakom en bil (1988).      

 

Ett vanligt förekommande motiv i barns teckningar runt om i världen är 

människokroppen. Änggård (2005) har i sin avhandling studerat teckningar som 

producerats under observationer på en förskola. När barn ritar människor väljer de oftast 

att rita en människa av sitt eget kön. I sina resultat uppmärksammade hon hur pojkarnas 

teckningar hade en tendens att vara mer könsstereotypa än flickornas, då pojkarna i större 

uträckning valde att inte rita teckningar föreställande kvinnliga människofigurer. När 

barn själva får välja fritt föredrar de ofta att rita fantasifigurer som exempelvis prinsessor 

eller dinosaurier som förekommer i medier. Änggård såg under sina observationer att 

barnen föredrog att rita bilder från populärkulturen då de verkade uppleva dessa bilder 

som intressanta och fascinerande. Vilka medier barn använder sig av i sitt bildskapande 

varierar mellan både finkultur och populärkultur. Prinsessor, prinsar, troll, spöken och 

andra figurer kan vara hämtade från klassiska sagor, men också från populärkulturen. 

Därför blir det svårt att alltid avgöra från vilka medier inspirationen kommer från (2005).  

 

Ahlner Malmström (1991) poängterar att en estetisk verksamhet bidrar till att elever 

utvecklar en bättre verbal förmåga, då de ständigt behöver tala om ideér, material och 

sammanhang. Vidare menar hon att det verbala språket i allmänhet är så högt värderat att 

vi glömmer uppfostra och undervisa barnen i bild i samma utsträckning (1991). Utifrån 

Ragnhild Söderberghs (1988) tre kommunikationssätt kroppsspråk, talspråk och 

skriftspråk, tillägger Ahlner Malmström (1991) ett fjärde, kallat bildspråk. För att förstå 

värdet i även bildspråket, krävs en förändrad hållning till det verbala språket som det 

dominerande uttryckssättet för mänsklig kommunikation (1991).  

 

Olofsson (1987) använder istället begreppet symbolspråk och menar att människan har 

förmågan att kommunicera på olika symbolspråk  samtidigt för att på så sätt kunna 

förmedla vad vi vill uttrycka. När vi talar låter vi orden symbolisera en verklighet, som 

vi vill förmedla till en annan. För att exempelvis förmedla en vägbeskrivning till någon 

annan förutsätter det att mottagaren av beskrivning vet vad en mataffär är för att kunna 

veta vart denne ska svänga vänster. Orden väcker föreställningar om det förmedlaren talar 

om och i samband med det möts förmedlare och mottagare på ett symbolplan där bland 

annat erfarenheter kan bytas. Symbolspråken innefattar förutom talspråket, bland annat 

bildens, musikens och dansens och utvecklas olika snabbt och sker i barnets utveckling 
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vid olika tillfällen. Ofta kombineras olika symbolspråk för att förmedla sådant vi vill 

uttrycka.  

 

Till skillnad från talspråket, utvecklas bildspråket senare hos barnet (1987). Ahlner 

Malmström (1991) hävdar att en bildspråklig medvetenhet hos barnet innefattar en 

medvetenhet om bildens olika användningsområden och funktioner. En bildspråklig 

medvetenhet kan uppnås genom att träna barnen i att bland annat prata om sina egna 

bilder samt att lyssna på kamraters berättelser om sina bilder (1991). Lind (2010) hävdar 

dock att bildämnet fortfarande handlar mycket om att göra bilder, istället för att undersöka 

och analysera vad bilder gör. Begreppet bildanalys nämns först i läroplanen 1980 och har 

på senare tid betonats som mer kommunikativt. Trots detta får bildanalysen för lite 

utrymme i skolan. Motsättningen mellan bildskapande och bildanalys kan upphävas 

genom att uppmärksamma elevers kommunikativa förmågor, snarare än elevernas 

skapande förmåga (2010). I samband med det kan barnen få en ökad insikt om funktionen 

av sitt bildspråk, där de hittar ett sätt att kommunicera med kamrater och vuxna i sin 

omgivning på ett alternativt sätt (Ahlner Malmström 1991). Detta krävs också för att 

estetiska lärprocesser ska utvecklas inom andra ämnen och i samverkan med bild, menar 

Lind (2010). 

 

När barn leker eller ägnar sig åt bildskapande aktiviteter kommunicerar de med varandra 

genom att berätta vad som händer i leken eller i teckningen. Änggård (2005) påstår att 

bildskapande och lek i allmänhet liknar varandra då barn i dessa situationer inte är 

begränsade utan kan använda sin fantasi och leka eller exempelvis måla vad de vill. 

Förutom talet kan barn också använda sig av ljud, rörelser eller miner när de målar, ritar 

eller leker. Ibland ritar barn teckningar för att de behöver vara med i en lek och 

bildskapandet blir på så sätt knutet till leken. Bildskapandet bli en social aktivitet där 

många barn ofta sitter tillsammans för att skapa bilder (2005). 

 
3.1.1 Estetiska lärprocesser 

Begreppet estetiska lärprocesser är ett synsätt av att kunskap sker genom olika sinnen 

(Ahlberg & Danielsson 2013). Pramling Samuelsson (2015) menar att man i skolan 

vanligtvis använder begreppet i samband med de estetiska ämnena. Vidare menar 

författaren att begreppet estetik går att jämföra med lek och lärande. Precis som barn 

redan från födseln har en verksamhetsdrift, där de bland annat vill erövra världen och lära 

känna den, beror också estetiken på ett inre behov av att skapa uttryck och gestaltning. 

Det finns bland annat flera studier som vittnar om barns spontana tecknande och formande 

(2015). 

 
Häikiö (2007) ser estetiska lärprocesser som ett språk, likvärt med andra former av språk 

och där människor genom detta kan kommunicera med varandra. På senare tid har 

begreppet estetisk lärprocess blivit allt mer vanligt i sammanhang om lärandeprocesser i 

skolan. Hansson Stenhammar (2015) framför följande estetiska uttrycksmedel: bild, 

musik, dans, sång och drama. Andersson (2014) tar i sin avhandling upp att skolan bör 

utforma undervisningen så att den innehåller estetiska uttrycksmedel med uppgift att 

främja lärande. Forskning visar nämligen att estetiska lärprocesser i skolan bidrar till en 

kunskapsutveckling hos eleverna genom att de får möjlighet att sammanställa sina 

känslor, uppfattningar, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analyser så att de blir till 

en helhet (2014). Hansson Stenhammar (2015) poängterar att dessa former utgör ett 

redskap för lärande som främst används i de ämnen som inte är estetiska. Häikiö (2007) 

beskriver exempelvis bilden som ett skapande verktyg, vilket används som komplement 

till andra skolämnen. 
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3.1.2 Kommunikation och bildskapade 
Vygotskij i sin sociokulturella teori menar att kommunikation är avgörande när det gäller 

hur barn lär (Williams 2001a). Björk-Willén (2006) framhåller att all mänskligt samspel 

kan betecknas som en form av lärande och att det därför är viktigt att fundera över hur 

lärandet kan synliggöras. Utifrån det sociokulturella perspektivet lär barn tillsammans 

genom att kommunicera och imitera varandra (Williams 2006). Kommunikation som 

begrepp har flera definitioner. Vi väljer att hålla oss till en bred definition av begreppet 

kommunikation. Genom kommunikation delar vi med oss av något, så som tankar, 

upplevelser, känslor, handlingar och värderingar (Nilsson & Waldemarsson 2016). 

Kommunikation är en mänsklig aktivitet som vi troligtvis har störst erfarenhet av då 

förmågan är medfödd (2016). Olofsson (1987) beskriver att barnets första 

kommunikation sker genom mimik, gester och tonfall. Som spädbarn har de både 

förståelse för sådan typ av kommunikation och något de framförallt använder för att 

förmedla känslor och sinnestillstånd. Vid cirka ett års ålder börjar barnet uttrycka sig 

genom handlingar. En sådan handling kan vara när barnet klämmer skon mot foten för att 

på så sätt “berätta” att man brukar ha skor på fötterna (1987). Williams (2006) förklarar 

att barn som inte ännu utvecklat ett verbalt språk, utvecklas genom att titta på och imitera 

andra som redan kan tala. Barn imiterar andra barn för att känna samhörighet samtidigt 

som de imiterar sådant som intresserar dem. Williams beskriver imitation som en process 

som styrs av barnet själv, och är därmed ett tecken på att en utvecklingsprocess är på 

gång. Talspråket utvecklas sedan tätt inpå symbolhandlingarna (2006). Olofsson (1987) 

poängterar visserligen att förståelsen av all kommunikation sker före utförandet. Barn 

förstår det talade ordet långt innan de kan forma egna ord. Likaså kan barnet avläsa bilder 

och uppfatta avbildningar av exempelvis hästar och dockor innan de själva har förmågan 

att rita (1987). 

 

Kreativitet, fantasi och lekfullhet är sådana aspekter som påverkar samspelet hos barn 

(Johansson 2009). När barn kommunicerar med varandra i leken skapas en samhörighet 

och  gemenskap hos dem där de lär sig interagera i gruppen (Williams 2001a). Barn lär i 

samspel med varandra och i den omgivning de befinner sig i (2001a). I leken utvecklar 

barn sin sociala kompetens när de lär sig umgås med andra människor (Knutsdotter 

Olofsson 1991). De får öva på att samarbeta, kompromissa och att de inte kan slåss för 

att de är arga. De får också lära sig vara empatiska och hitta lösningar på problem som 

uppstår (1991). Barns samspel består förutom av gemenskap och samhörighet också av 

ett  intresse, men det finns även inslag av konflikter och auktoritet (Johansson 2009). 

Nilsson och Waldemarson (2016) påpekar att ju duktigare vi är på att kommunicera ju 

mer störningar kan vi förhindra. Vi kan genom erfarenheter öva oss på att se det som inte 

uttalas direkt, utan som ligger under ytan och är sådant som är underförstått. 

Kommunikation är ett redskap som används för att överföra sina tankar och intentioner. 

Hur kommunikationen fortskrider beror på hur den används och vilka erfarenheter de som 

kommunicerar har (2016). När barn får delta i diskussioner ges de möjlighet att utveckla 

sin sociala kompetens och i samvaro med andra barn utvecklas olika strukturer för 

samspel (Johansson 2009). Ladberg (2000) hävdar att elever bör vara språkligt aktiva 

större delar av den tid de tillbringar i skolan. Vidare menar hon att elevers språkliga 

utveckling sker om det dessutom får göra det på olika sätt. Elever behöver således 

samtala, diskutera, berätta, förklara, presentera, be om förklaringar och fråga saker. 

Ladberg framhåller även att elever bör få arbeta i olika grupperingar för att ges fler tillfälle 

till en varierad språkanvändning. Vi kommunicerar nämligen på olika sätt beroende på 

om vi samtalar i par, i grupper, med kamrater eller med vuxna (2000).  
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Hopperstad (2008) har i sin studie observerat sexåringars tecknande i en norsk skola under 

två månader. Med sin studie vill hon bidra med kunskap om leken som en del av 

bildskapandet och som barn utvecklar när de deltar i bildskapande aktiviteter tillsammans 

med sina klasskamrater. I sin studie visar hon hur norska elever samspelar med varandra 

i sätt som påminner om lek när de tillsammans skapar bilder. Hopperstad beskriver hur 

de observerade barnen fick sina teckningar att “komma till liv”. De pojkar som 

observerades av Hopperstad använde sig av gester och ljud för att berätta om olika 

skeenden som inte går att utläsa av den sedan färdiga framställningen. De gester och ljud 

barnen gör samtidigt som de ritar tycks vara en del av teckningen (2008). Änggård (2005) 

nämner att barn som sitter tillsammans i grupp och ritar kommunicerar med varandra 

genom sina bilder. De väljer ofta att rita liknande motiv med ungefär samma material och 

teknik. Vissa motiv eller genrer blir under en period populära att framställa i barngruppen. 

Änggård har i sin avhandling uppmärksammat olika trender på en förskola där barnen 

under en tid bland annat skapade likadana teckningar (2005). 

 

3.2 Peer-learning i estetiska lärprocesser 
Begreppet peer-learning innebär hur barn i samspel lär av varandra. Williams (2001a) har 

i sin avhandling Barn lär av varandra, vars syfte är att undersöka situationer då just barn 

lär av varandra, beskrivit om begreppet peer-learning. Ett direkt försök att översätta 

begreppet till svenska verkar inte finnas, men kan däremot beskrivas som kamratlärande 

eller att barn lär av varandra och tillsammans med varandra. Ett annat ord som Williams 

också benämner i sin avhandling är samlärande. Samlärande handlar om att människor 

lär av varandra, både i och utanför de kulturer eller miljöer de befinner sig i (2001a).  

 

Den traditionella synen på undervisningen har länge dominerats av att kunskap överförs 

bäst från den vuxne till barnet. Att använda sig av relationen mellan barn har inte varit 

lika självklar genom tiderna och är inte heller än idag. Samverkan är ett begrepp som även 

i läroplanen kan kopplas till att eleverna ska bli sociala samt demokratiska individer. I en 

tidigare läroplan från år 1969 ses samverkan mer som något roligt än vad det anses viktigt. 

Samverkansbegreppet innebär i praktiken att vi lär genom samspel med andra (Williams 

2001a). 

 

Williams och Williams (2001b) framhåller att det för barn är viktigt att samspela med 

andra barn. Williams har i sin studie valt att fokusera på barn-till-barn relationen, då den 

i tidigare forskning inte varit lika självklar som tillgång för lärande. Tidigare synsätt på 

lärande har varit att kunskap sker genom överföring av en vuxen. Genom hennes valda 

perspektiv ser hon barnen som tillgång till sitt egna lärande. Williams menar att förskolan 

vanligtvis är en arena där barn möter andra barn med olika erfarenheter, kunskaper och 

intressen på ett naturligt sätt. Williams har i sin studie genom videoinspelning observerat 

elever på två olika förskolor. Williams uppmärksammar i sin studie hur barn i samspel 

med varandra lär av varandra i olika situationer, men där det alltför ofta tenderar att 

förbigå pedagogerna (2001b). För att elever ska kunna samarbeta och lära av varandra 

krävs det möjligheter till detta. Beroende på hur läraren ser på samarbete och lärande av 

varandra blir det avgörande för hur organisationen och klimatet ser ut och ifall det skapas 

tillfällen för just detta (Williams 2001a). 

 
En som uppmärksammat lärandet mellan elever är Laroche (2015) som under sin 

yrkesutövning som grundstadielärare observerat att elevernas teckningar hade en tendens 

att likna varandras teckningar då de satt i grupper, men målade individuellt. I en grupp 



  
 

11 

var det en hund som dominerade teckningarna medan det i en annan grupp var hus som 

eleverna ritade. Teckningarna blev således liknande varandra inom de olika grupper 

eleverna satt i. Han såg också att eleverna utvecklades i sitt eget bildskapande när de 

observerade sina kamrater. Laroche (2015) observerade hur eleverna tenderade att titta 

på teckningarna tillhörande kamraterna bredvid för att få ideér kring hur de kunde utforma 

sin egen bild. Genom att observera och imitera sina kamrater upptäckte eleverna nya sätt 

att rita på (2015). Löfstedt (2001) har i sin fallstudie intresserat sig för förskolebarns 

bildskapande. I likhet med Laroche (2015) har det även för Löfstedt (2001) visat sig att 

elever som ritar tillsammans i de flesta fall föredrar att rita liknande bilder. När en elev 

börjar rita ett nytt motiv resulterar det ofta att bli en förebild för hur andra elever vill rita 

sina bilder. Elever som inte vill rita men tittar på kan också tillägna sig kunskap när de 

observerar hur de andra eleverna hanterar material och verktyg för att framställa 

teckningar  (2001). Att imitera är något som barn lär sig spontant och när de imiterar 

varandra blir barns olika kompetenser och lärdomar kunskaper de delar med sig av 

(Williams 2001a). 

 

Löfstedt (2004) menar att barns inflytande på varandra anses vara av stor betydelse. 

Löfstedt har utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskrivit bildutvecklingen som något 

kulturellt betingat. Konventionsteorin är en teori om barns bildutveckling inom 

barnbildsforskningen (Änggård 2014). Löfstedt (2004) beskriver att sådant vi väljer att 

uppmärksamma är sådant som vi lärt oss uppmärksamma genom sociala sammanhang 

och genom den kultur vi lever i. Vidare förklarar Löfstedt att andra barns teckningar är 

mer tillgängliga som modeller för barn än bilder producerade av vuxna, då andra barns 

teckningar oftare ligger nära det lånade barnets nivå. Andra teorier är att barn bara ser 

andra barn teckna, som exempelvis syskon eller kompisar. När ett barn inte vet hur man 

ritar ett bestämt motiv, vänder barnen sig ofta till andra barn som ritar (2004). Ett exempel 

som visar att konventioner är kulturbundna är den såkallade tvåögda profilen (Änggård 

2014). Den tvåögda profilen var vanlig i Europa på 1800-talet och målades av barn som 

inte hade lika stort utbud av tryckta illustrationer, serietidningar och dylikt som i dagens 

samhälle. Barns bildskapande på den tiden var heller inget som uppmuntrades i lika stor 

utsträckning som det gjordes senare. Barn på 1800-talet hade ofta bara andra barns bilder 

som inspiration, därav den tvåögda profilen som syntes i de flesta bilder från 1800-talet. 

Under 1900-talet ökades utbudet av tryckta tidskrifter och annat vilket ledde till att den 

tvåögda profilen försvann i barns bildskapande, då det nu fanns annan sorts inspiration 

(2014). 
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 4 Metod 

4.1 Val av metodansats 
För att studera hur elever i samband med bildskapande aktiviteter kommunicerar och lär 

av varandra ansåg vi att en kvalitativ metod, i form av deltagande observation, lämpade 

sig bäst för vår studie. Till skillnad från en kvantitativ studie, vars syfte är olika mätningar 

vid datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder som exempelvis 

enkätundersökningar, är en kvalitativ studies syfte i högre grad att redogöra för olika 

uppfattningar och tankar (Patel & Davidsson 2011) (Denscombe 2009). En kvalitativ 

studie har en tendens att förknippas med mindre studier där forskarens påverkan av 

datainsamlingen beroende på hens erfarenheter, värderingar och övertygelser också blir 

analyserad (2009).  

 

Vår studie är etnografiskt inspirerad. Etnografi innebär en beskrivning av människor eller 

kulturer (Denscombe 2009). I en etnografisk studie ska man under en längre tid samla så 

rik data som möjligt (Fast 2008). Etnografi kännetecknas således av att forskaren 

tillbringar omfattande tid på fältet för att kunna skapa relationer med människor där, för 

att i sin tur observera samspelen som pågår (Denscombe 2009, Fast 2008). Vi har som 

forskare haft begränsat med tid på fältet och har på grund av det inte kunnat skapa 

relationer i samma utsträckning som en etnografisk studie kräver.   

 

Vårt främsta skäl till val av metod är att det genom deltagande observation gör det möjligt 

att se saker på de sätt de framträder. I vår studie observerades mindre grupper av elever i 

syfte att åskådliggöra elevernas kommunikation med varandra under bildskapande 

aktiviteter i dess naturliga miljö, deras olika bildlösningar, samt hur de lär av varandra i 

sådana situationer. Observationer används när forskarna vill befinna sig i informanternas 

miljö för att observera vad som händer, höra vad som sägs och följa människors 

interaktioner (4rén 2011). Det finns olika varianter av observationer och Denscombe 

(2009) beskriver en av dessa möjligheter som deltagande som observatör. Fangen (2005) 

förklarar att deltagande observation innebär att man som forskare vistas bland och deltar 

i informanternas interaktion, samtidigt som man är där för att studera och observera dem. 

Patel och Davidsson (2011) nämner dock att den valda metoden kan störa gruppens 

naturliga beteenden. Fangen (2005) lyfter vikten av att naturligt smyga sig in i det sociala 

sammanhanget, på så sätt att de som observeras inte känner sig obekväma eller stressade 

av forskarnas närvaro. Det innebär dock inte att vi som forskare måste delta i samma 

aktiviteter som de människor som studeras deltar i. Som forskare deltar vi snarare i ett 

allmänt socialt samspel med informanterna. Under de genomförda observationerna har vi 

som forskare varit närvarande i rummet samt fört mindre samtal med informanterna under 

deras gemensamma bildskapande. Fangen poängterar att fördelen med deltagande 

observation framför andra metoder är att vi som forskare kommer människors verklighet 

närmare in på livet och får i samband med det personlig kunskap om dem. Metoden 

underlättar också att få information om sådant som deltagarna annars har svårt för eller 

inte vill prata om i en intervju (2005).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 
Under arbetets gång har vi varit ute på fem veckors verksamhetsförlagd utbildning. Det 

föll sig därför naturligt att vi på dessa fritidshem skulle genomföra våra observationer, då 

vi är bekanta med både skola, personal och elever. De två fritidshemmen vi varit på är i 

olika kommuner. På fritidshem (A) är endast elever från årskurs 2 inskrivna, medan det 

på fritidshem (B) finns elever från årskurs 1-3. Samtliga observationer genomfördes på 



  
 

13 

samma sätt på respektive fritidshem. Vi var båda två med vid alla observationer och de 

genomfördes under tiden eleverna var på fritidshemmet. Vid observationer är det viktigt 

att så snart som möjligt dokumentera de iakttagelser man gjort. Denscombe (2009) 

påpekar att detta kan göras i form av nedskrivna fältanteckningar eller bandinspelade 

redogörelser. Vi valde att använda oss av både fältanteckningar och ljudupptagning. 

Ljudupptagning användes för att kunna fånga dialogen mellan eleverna i deras 

gemensamma bildskapande. Utarbetandet av en strategi för att så snabbt som möjligt 

kunna skriva ner anteckningar efter en genomförd observation är viktigt då Bryman 

(2011) hävdar att det är alldeles för riskabelt att enbart förlita sig på sitt eget minne. 

Fältanteckningar genomfördes direkt efter genomförda observationer för att förtydliga 

speciella situationer som uppstod i elevernas gemensamma bildskapande aktiviteter. 

Fördelen med att vänta med att föra fältanteckningar till efter avslutad observation är att 

man annars kan störa den naturliga miljön om man väljer att föra fältanteckningar under 

en pågående observation (Denscombe 2009). När vi lyssnade på ljudupptagningarna har 

vi tillsammans valt ut relevant data som styrker vårt syfte och våra frågeställningar. 

Denna data har sedan transkriberats.  

 
4.2.1 Urval av informanterna 

I en kvalitativ studie är urvalet varken slumpmässigt eller representativt. Vårt urval av 

informanter till observationerna består av elever från två olika fritidshem i åldern 7-8 år. 

Vi har valt ut totalt 18 elever som observerades när de i olika grupperingar skapade bilder. 

Urvalet omfattas av elever från olika fritidshem utvalda av oss med syfte att åskådliggöra 

hur eleverna kommunicerar med varandra i samband med bildskapande aktiviteter och 

hur de i en sådan situation lär av varandra. Fangen (2005)  menar att val av informanter i 

en deltagande observation bör vara strategisk. Vidare menar hon att man bör välja utifrån 

vilken information olika personer innehar, eller vilka positioner de har i en grupp. Till 

skillnad från en kvantitativ studie använder vi oss inte av en fast procedur när det gäller 

val av informanter, utan sker istället i takt med att vi utvecklar en relation med eleverna 

(2005). Denna form av urvalsprocess kallas subjektivt urval, vilket innebär att de som blir 

utvalda medvetet väljs för att de anses vara mest givande för studien (Denscombe 2009). 

De som valdes ut i vår studie var elever som först och främst fått ett godkännande av 

vårdnadshavare att delta i studien. Utifrån det valde vi sedan både flickor och pojkar som 

vi uppfattat som sociala respektive mindre sociala. 

  
4.2.2 Upplägg 
Samtliga elever som deltog i observationerna delades in i grupper om tre elever i varje 
grupp. Eleverna delades in i olika grupper beroende på om vi uppfattat dom som sociala 
eller mindre sociala. Anledningen till detta var att vi ville se om det fanns några skillnader 
i deras sätt att kommunicera och samspela med varandra och om detta isåfall påverkade 
deras gemensamma bildskapande. En grupp bestod av enbart flickor och en grupp bestod 
endast av pojkar. Resterande grupperingar bestod av båda könen. På båda fritidshemmen 
hade vi tillgång till mindre smårum där eleverna kunde utföra uppgiften ostört och utan 
insyn från andra elever. På fritidshem (A) genomfördes observationerna på eftermiddagen 
och på fritidshem (B) på förmiddagen. Fritidshem (B) hade på förmiddagen inlagd 
fritidsverksamhet i schemat. 

 
4.2.2.1 Gemensamt bildskapande 

Eleverna fick i uppgift att måla en gemensam bild med hjälp av olika material. De fick 

måla vad de ville men viktigt var att de skulle måla bilden gemensamt. Materialet bestod 

av färgpennor, blyerts, tusch och vattenfärg. Eleverna fick själva välja motiv, redskap och 
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teknik. På ett bord var ett stort vitt papper placerat och eleverna kunde välja mellan att 

stå, sitta och gå runt bordet. Uppgiften tog mellan 10-20 minuter för varje grupp. 

 
4.2.2.2 Måla en människa 

Eleverna fick i uppgift att måla en människa från huvud till tå. I denna uppgift hade 

eleverna samma material som tidigare. Här var inte syftet att de tillsammans skulle skapa 

en bild, utan istället att eleverna enskilt skulle måla en människa. Även här var ett stort 

vitt papper placerat på bordet som gjorde att eleverna kunde välja om de ville sitta, stå 

eller gå runt bordet. Eleverna satt tillsammans kring pappret och ritade sin människofigur. 

Uppgiften tog omkring 5-10 minuter för varje grupp. 

 

4.3 Hermeneutisk tolkningsmetod 
Vi har valt att tolka vårt material genom att använda oss av hermeneutik som metod. 

Detta har vi valt eftersom vi i vår studie tolkar, skapar förståelse och redogör för hur 

elever kommunicerar och lär av varandra i bildskapande aktiviteter. Vi har genom 

ljudinspelningar från observationerna samt fältanteckningar analyserat vårt material och 

tolkat det. Thurén (2007) skriver att hermeneutik kan användas som en tolkningsmetod 

där vi tolkar personer och händelser, men också analyserar resultat av handlingar hos de 

vi studerar genom exempelvis texter eller bilder. Ödman (2017) skriver att hermeneutik 

avser att vi alltid ser det vi i verkligheten tolkar från olika perspektiv beroende på vad vi 

har för föreställningar och bakgrund med oss. Det är viktigt att samla in material, göra 

iakttagelser, studera andras arbeten samt läsa på mycket. Dock är vi ändå kvar i oss 

själva och kan inte komma ifrån det vi har med oss i vårt bagage.  

 

Ödman skriver vidare om den hermeneutiska cirkeln som innebär att vi tolkar vårt 

material genom att först bilda oss en föreställning kring små delar. Dessa använder vi 

sedan oss av för att skapa oss en större helhet. För att förstå helheten behöver vi arbeta 

fram och tillbaka med att förstå de olika delarna samt helheten. Däremot är en cirkel inte 

alltid den bästa beskrivningen då den kan vara missledande eftersom en cirkel är sluten. 

Detta gör att förståelseprocessen som under tiden utvidgas genom tolkningar och 

omtolkningar i arbetet med delar och helheten på så sätt förändras. En bättre beskrivning 

kan därför vara att se processen som en  hermeneutisk spiral, där förståelsen är i ständig 

försändelse och inte återgå till vad den var från början (2017).  

  

4.4 Forskningsetiska överväganden 
En viktig del i forskningsetiken handlar om hur de personer som deltar i studien ska 

hanteras (Hermerén 2011). Bryman (2011) beskriver fyra etiska principer som gäller. 

 

Informationskravet syftar till att informera berörda personer om undersökningens syfte. 

De elever som väljer att delta ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. 

  

Deltagande som observatör innebär att vår roll som forskare är öppet erkänd. Fördelen 

med en sådan roll är att man kan få deltagandes samtycke. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen själva ska kunna bestämma om de vill delta eller inte. I den 

här studien är de berörda deltagarna minderåriga, vilket innebär att ett godkännande av 

vårdnadshavare även krävs. 

 

Det är också viktigt att uppgifter om de personer som väljer att delta i studien behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Detta beskriver den tredje etiska principen. Det 
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material som används i studien kommer inte kunna spåras tillbaka till varje enskild 

individ. Istället för deltagarnas riktiga namn använder vi oss av fiktiva namn.  

 

Vidare beskriver Bryman nyttjandekravet som den fjärde och sista etiska principen. 

Nyttjandekravet innebär att deltagarna ska vara väl informerade om att materialet endast 

kommer användas i det kommande forskningsarbetet (2011). 
 
Vi har skickat ut brev till berörda vårdnadshavare i två olika fritidshem, gällande 

information om vår studie (se Bilaga A). Vi har i det utskickade brevet valt att beskriva 

de fyra etiska principer, för att vårdnadshavare såväl som elever ska känna till vilka 

rättigheter de har gällande deras medverkan i vår studie. 
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 5 Resultat 
Här nedan presenteras de resultat som genom observationer framkommit. Under 

observationerna hade eleverna tillgång till vattenfärg, penslar, tuschpennor, kritor, 

blyerts, färgpennor och suddgummi. Efter att ha lyssnat på de ljudinspelningar som gjorts 

har vi kategoriserat materialet efter olika teman som styrker vårt syfte och våra 

frågeställningar, dessa blir följande: bildlösningar, kommunikation och socialt samspel 

samt lärande i gemensamt bildskapande. 

5.1 Bildlösningar 
En av våra frågeställningar var hur elever finner olika bildlösningar i sitt gemensamma 

bildskapande och om det finns några skillnader mellan flickor och pojkar. Under de 

observationer som genomförts kunde vi se olika exempel på bildlösningar och hur 

eleverna agerade i dessa situationer. De olika bildlösningarna framkom mestadels när 

eleverna fick i uppgift att gemensamt skapa en bild och handlade till stor del om val av 

teknik och redskap. Den andra uppgiften handlade om att måla en människa och där 

uppstod andra sorts bildlösningar, bland annat i form av att måla realistiskt. Därför har vi 

i det här avsnittet, för tydlighetens skull, skapat underrubriker där första underrubriken 

handlar om bildteknik, den andra om bildrealitet. Den sista underrubriken beskriver de 

skillnader vi kunde urskilja mellan flickor och pojkars olika sätt att finna bildlösningar.   

 
5.1.1 Bildteknik 
När det gäller bildteknik, avser vi de val eleverna gör i sitt gemensamma bildskapande 
gällande redskap och teknik. Vi uppmärksammade bland annat  hur eleverna delgav 
varandra olika tillvägagångssätt i sitt skapande.  

 

Dialog mellan Sara (8 år), Nicole (8 år) och Johanna (8 år) på fritidshem (A): 

 

Johanna: Ser du? Det kommer ta en evighet att måla det här. 

 

Sara: Ta en ännu tjockare pensel då? 

 

Johanna: Det kommer ändå ta en evighet. 

 

Nicole: Ta mycket mer vatten. 

 

Johanna: Jag har tagit vatten hela tiden. 

 

Nicole: Ja, men du måste ta mycket vatten. Alltså inte för mycket vatten 

men lagom. 

 

En av eleverna målade himmel med hjälp av en liten pensel och blå vattenfärg men insåg 

att det skulle ta alldeles för lång tid. De andra eleverna kommenterade att det kunde gå 

snabbare om eleven använde sig av en större pensel eller genom att blanda ut den blå 

vattenfärgen med mer vatten. Eleven påpekade att hon använt vatten hela tiden, men 

blandade senare ut den blå vattenfärgen med ännu mer vatten. Efter det kunde eleven 

färglägga himlen fortare.  

 

I samma grupp observerade vi ett annat tillvägagångssätt i elevernas gemensamma 

bildskapande. De var till en början inte överens om vilka typ av redskap de skulle använda 

sig av för att måla.  
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Dialog mellan Sara (8 år) och Nicole (8 år) på fritidshem (A): 

 

Sara: Hallå vi kan rita påskäggen med dom här penslarna. 

 

Nicole: Vänta. Men vänta. Jag tycker det är bäst att vi kör allting med 

blyerts först... Alltså man kör liksom allting med blyerts först så man vet 

hur man ska måla det sen. 

 

En av eleverna ville använda sig av särskilda penslar för att rita påskägg, varpå en annan 

elev föreslog att de skulle måla allting med blyerts innan så att de sedan skulle veta hur 

motiven skulle se ut. Det resulterade i att alla i gruppen använde sig av blyerts innan de 

fyllde i med färg.  

 
5.1.2 Bildrealitet 

När eleverna fick i uppgift att måla en människa observerade vi hur eleverna iakttog 

varandra i sitt bildskapande. Två elever i en grupp hade använt orange färg som hudfärg 

på sina målade människor, varpå den tredje som inte färglagt sin människa observerade 

detta.  

 
Dialog mellan Calle (8 år) och Wilma (8år) på fritidshem (B): 

 

Calle: Vi behöver hudfärg 

 

Wilma: Min har ingen hudfärg  

 

Wilma: Min är alldeles blekvit 

 

När en av eleverna sa att de behövde hudfärg kom en annan elev på att hennes målade 

människa saknade det och uttryckte hur blek hennes människa såg ut. Hon valde då att 

också använda orange som hudfärg, precis som den andra eleven gjort. 

 
5.1.3 Genus 

När eleverna skulle rita en människa valde 17 av 18 elever att rita en människa av det 

egna könet. Endast en av eleverna valde att rita en människa av motsatta kön (se bild 1). 

Alla pojkar ritade människor där endast de väsentliga delarna fanns med i teckningen. De 

använde sig av geometriska former och streck för att bilda en människa (se bild 2). Alla 

flickor ritade människofigurer som var mer proportionerliga, där både över- och underdel 

kunde urskiljas och som var mer detaljerade vad gäller färger, mönster och andra detaljer 

som exempelvis en rosett i håret (se bild 3).  

 

(Bild 1)              (Bild 2)      (Bild 3) 
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Två av grupperna var renodlade flick- och pojkgrupper. I dessa grupper kunde vi se hur 

deras gemensamma bild skiljer sig åt då flickgruppen ritade rosa kaniner, hjärtan, fjärilar 

och hus och använde många färger. Pojkgruppen ritade istället en ishockey-inspirerande 

bild, med färre färger i bilden. Pojkarna valde att använda en eller två färger var. 

 

5.2 Kommunikation och socialt samspel 
En annan av våra frågeställningar är hur elever kommunicerar med varandra i deras 

gemensamma bildskapande och har därför under den här rubriken samlat material om 

sådant som berör kommunikation och socialt samspel. För att göra ett extra 

förtydligande av resultatet har vi valt att skapa en underrubrik där vi beskriver de 

konfliktlösningar som uppstod i samband med det gemensamma bildskapandet.  

 

I en av grupperna uppstod ett tydligt samarbete mellan eleverna. En av eleverna kom med 

idén att skapa en bild med påskharar och påskägg, som de andra i gruppen var positivt 

inställda till. De bestämde var och vem som skulle måla. 

 

Dialog mellan Sara (8 år), Johanna (8 år) och Nicole (8 år) på fritidshem (A): 

 

Sara: Kan vi inte rita typ gräs där och här och sen kan vi rita massa 

påskharar och påskägg? 

 

Johanna: Och solen. 

 

Sara: Ja och sol och träd. 

 

Johanna: Och himlen.  

 

Sara: Jag kan rita fjärilar. 

 

Johanna: Nej vänta. Vänta lite. 

 

Nicole: Någonstans måste det vara gräs. Jag tycker här. 

 

Sara: Ja typ här. 

 

Nicole: Och Johanna.. Johanna ta himlen och solen. 

 

Sara: Ja gräs här och Johanna ta solen och himlen där uppe. 

 

Johanna: Och sen kan vi ta lite påskharar och ägg och lite fjärilar också. 

 

En av eleverna tog initiativ till att starta upp bildskapandet genom att föreslå vad de skulle 

måla. De andra fyllde snabbt i med andra idéer och de strukturerade sedan upp 

bildskapandet genom att bland annat peka på pappret var motiven skulle vara.  

 

I några av de grupper som observerades pratade eleverna hela tiden och hade på så sätt 

lätt att föra ett samtal med de andra i gruppen. Dessa grupper hade en tydligare bild av 

vad de gemensamt skulle måla och de använde sig av en större yta på pappret. I en grupp 

var kommunikationen mellan eleverna till större delen av tiden obefintlig och denna 
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grupp var den enda grupp som inte ritade en gemensam bild då de inte kom på något de 

ville måla. De utnyttjade också en väldigt liten del av pappret till sin egna människofigur.  

 

I en grupp som inkluderade flertalet elever som var mer tysta av sig var kommunikationen 

till en början nästan obefintlig, men när gruppmedlemmarna började rita på den 

gemensamma bilden började de allt mer kommunicera med varandra och då talade de 

främst om innehållet i bilden eller olika sätt att måla. Kommunikationen om det 

gemensamma bildskapandet ledde till ett samtal som inkluderade alla gruppmedlemmar.  

 

Dialog mellan Noel (8 år), Lilly (8 år) och Felicia (8 år) på fritidshem (B): 
 

Noel: Jag tycker tusch kanske  

 

Lilly: Vi kan ta tusch  

 

Noel: Okej  

 

Felicia: Då tar jag den gröna 

 

Noel: Så ska jag ha svart 

 

Lilly: Aa den har du redan 

 

Felicia: Var ska håret vara? Brunt eller gult? 

 

Lilly: Eller grönt? (skrattar) 

 

Eleverna diskuterade med varandra under det gemensamma bildskapandet. Samtalet 

handlade om vilket material och vilka färger de skulle använda sig av. Detta blev starten 

på ett samtal som fortgick under resten av tiden de ritade. 

 

Under en annan observation var stämningen god mellan eleverna. Denna grupp hade lätt 

för att kommunicera och utöver att samtala om det gemensamma bildskapandet, pratade 

eleverna även om helt andra saker de kom in på. Eleverna skämtade och hade roligt under 

processen.  

 

Dialog mellan Elsa (8 år), Stina (8 år) och Arvid (8 år) på fritidshem (B): 

 

Elsa: För att de har legat i tvätten faktiskt. 

 

Stina: Jaha. 

 

Elsa: Och vi har jättegod tvättmaskin. (Skrattar) 

 

Stina: Har ni jättegott tvättmaskin?  (Skrattar) 

 

Elsa: Jag brukar äta det till frukost.  (Skrattar) 

 

Stina: Ja jag tror det är lite för farligt. 

 

Elsa: (Skrattar) Det tror jag också, då tvättas det i min mun. 
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Arvid: Så så när du kommer hit… 

 

Stina: Tänk så åker din mun runt såhär. (Visar med munnen) 

 

Arvid: Nästa kommer du dit med glänsande tänder, glänsande mun,  

glänsande mage, glänsande typ allt. 

 

Elsa: och glänsande tunga. 

 

Arvid: Aa. 

 

Stina: Och du luktar gott. (Skrattar) 

 

En av eleverna i gruppen klättrade upp på bordet, på det stora pappret med teckningen för 

att lättare nå när hon skulle måla. Då frågade en av eleverna om hennes sockar var 

smutsiga, eftersom hon stod på teckningen. Det blev inledningen till ett samtal som bidrog 

till mycket skratt och där alla tre eleverna verkade ha roligt tillsammans när de skämtade 

om vad som skulle hända om hon ätit tvättmedel till frukost.  

 

I samma grupp som ovan uppmärksammade vi hur eleverna samspelade med varandra för 

att gemensamt skapa en bild.  
 

Dialog mellan Arvid (8 år), Elsa (8 år) Stina (8 år) på fritidshem (B): 
 

Arvid: Vad ska vi måla egentligen? 

 

Elsa: Ingen aning, jag har ingen aning om vad vi ska göra. 

 

Stina: Inte jag heller. 

 

Arvid: Men vi kanske kan måla något som jag tycker om och som ni  

tycker om och sen kan vi hitta på något tillsammans eller vad tusan vi ska  

göra. Jag kommer inte på något annat. 

 

Stina: Vi kan göra påskgrejsimojser 

 

Arvid: Ett påskägg? Eller en påskhare? 

 

Stina: Jag vill göra ett påskägg 

 

Elsa: Det vill jag också 

 

Arvid: Jag med 

 

Gruppen kom till en början inte på vad de ville måla och ingen av eleverna verkade vilja 

ta första initiativet, men efter ett tag kom en av eleverna med förslaget att först måla något 

som var och en tycker om, för att därefter måla något som alla tycker om. De andra 

eleverna lägger till idéer och de är till slut överens om vad de ska måla.  
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Vi såg i våra observationer hur eleverna använde sig av kroppsspråk och ljud när de 

målade och kommunicerade om deras bildskapande.  

 

Dialog mellan Linus (7 år) och Philip (7 år) på fritidshem (A): 

 

Linus: Vad gör du? 

 

Philip: Det är faktiskt en domare. 

 

Philip: Han bara står där uppe och “boooouououou” 

 

En av eleven förklarade för två andra elever att han målat en domare. Samtidigt beskrev 

han domaren genom att göra ljud och gester med både ansikte och händer.  

 
5.2.1 Konfliktlösning 

I alla grupperna uppstod mindre konflikter gällande saker som val av färg, motiv och 

material. De flesta eleverna framförde då sina åsikter och diskuterade med varandra vad 

de ville ha för motiv, färg eller material. När de samtalat med varandra löste sig 

konflikterna. Grupperna kom antingen fram till en kompromiss eller en annan lösning på 

hur de skulle gå vidare med bilden. Oftast valde eleverna demokratiskt och tog beslut 

utifrån vad majoriteten av gruppen ville. I en av grupperna började en elev måla innan 

gruppen bestämt vad för motiv de skulle måla. 

 

Dialog mellan Linus (7 år), Joel (7 år) och Philip (7 år) på fritidshem (A): 

 

Philip: Jag får börja med gräset. 

 

Linus: Nej. Joel, ska vi.. 

 

Philip: Eller ska vi.. ska vi måla.. 

 

Linus: Vi kan måla en hockeyspelare 

 

Joel: Ja. Hallå vi ska måla en hockeyspelare 

 

Philip: Ja men detta är isen. 

 

Linus: Jaha är det grön is? Ja då fattar jag. 

 

Joel: Han målar en trädgård istället. Vi ska inte alls måla en dum trädgård. 

 

Philip: Nej men det är grön is.  

 

Joel: Jaha. Då ska jag skriva ... (idrottsförening). 

 

Två av pojkarna visade ett intresse för hockey. Den andra pojken vars intresse inte var 

hockey tog initiativet och började måla gräs varpå de andra pojkarna hellre ville måla en 

hockeyspelare. Det uppstod en mindre konflikt när pojkarna inte var överens gällande 

motivet. I den bildskapande processen kommunicerade eleverna med varandra om deras 

gemensamma bildskapande. Efter en kortare diskussion kom eleverna överens om att det 

gröna kunde föreställa grön is.  
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5.3 Lärande i gemensamt bildskapande 
Under de observationer som genomförts kunde vi se hur eleverna tog hjälp av varandra 

under de bildskapande aktiviteterna. 

  

Vi såg under alla observationer hur eleverna på olika sätt instruerade varandra. I en 

situation valde en elev att instruera en annan elev som vill måla fåglar. Eleven som 

instruerade förklarade hur stora fåglarna skulle vara och bekräftade sedan att den andra 

eleven målat “rätt”. När eleven senare uttryckte en viss osäkerhet kring sina målade 

fåglar, valde eleven som tidigare instruerat att visa hur man målade fåglar genom att själv 

rita ett exempel bredvid de redan målade fåglarna. 

  

Dialog mellan Sara (8 år), Nicole (8 år) och Johanna (8 år) på fritidshem (A): 

 

Sara: Får jag måla fåglar? 

 

Nicole: Ja men dom ska inte vara för stora. Jo dom får vara ganska stora 

men inte för stora.  

 

Nicole: Det räcker.  

 

Sara: Det ser ut som treor (3) på det här hållet. 

 

Nicole: Mmm.. men vänta, vänta. Prova göra såhär att man gör såhär. 

Vänta. Det   här är bara ett exempel. 

 

De elever som satt bredvid varandra tenderade att göra mer lika teckningar än vad de 

teckningar där eleverna satt mittemot varandra blev. Vi uppmärksammade att eleverna 

observerade varandra när de ritade för att sedan i stor utsträckning imitera hur kamraten 

gjorde. När eleverna skulle måla människor observerade vi elever som väntade på att 

kompisen bredvid skulle bli klar med ett visst moment på sin människofigur innan de 

själva fortsatte med sin. När de fortsatte med sin egen teckning kunde vi se likheter i det 

eleven ritade med det kamraten just framställt. Bland de elever som valde att måla med 

vattenfärg såg vi hur eleverna hjälpte varandra med att blanda färg och diskutera med 

varandra kring vilka färger som behövdes för att få fram en viss färg. 

(Bild 4)                  (Bild 5)             (Bild 6)      (Bild7) 

 

Bild 4 och Bild 5 föreställer människofigurer gjorda av flickor som suttit bredvid 

varandra under processen. Bild 6 och Bild 7 föreställer människofigurer gjorda av 

pojkar som suttit bredvid varandra under processen.  
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(Bild 8) 

 

I en grupp valde eleverna efter att de ritat varsin människofigur (se bild 1, 2 och 3) att 

även gemensamt rita en människa (se bild 8). De tre eleverna hjälptes åt och diskuterade 

hur de skulle dra strecken på människofiguren.  

 

Dialog mellan Calle (8 år) och Maja (8år) på fritidshem (B): 
 

Calle: Ska det vara långärmad eller kortärmad? 

 
Maja: Långärmad. 

 
Calle: Ner hit? 

 
Maja: Aa. 

 
Wilma: Hon får breda axlar. 

 
Maja: Hon har typ ingen nacke. 

 
En pojke ritade formen på människan medan de andra i gruppen hjälpte honom genom 

att instruera samt att rita andra detaljer på människofiguren. Pojken som ritade formen på 

människans kropp ställde frågor som bland annat handlade om hur lång tröja det skulle 

vara på människan. De två andra eleverna kommenterade att människofiguren fick breda 

axlar och nästan inte hade någon nacke och en av dem bestämde att det skulle vara en 

långärmad tröja. 
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 6 Analys 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för analysen av vårt föregående resultatkapitel. 

Som tidigare nämnt använder vi oss av en hermeneutisk tolkningsmetod, då vi i studien 

tolkar, skapar förståelse och redogör för hur elever kommunicerar och lär av varandra i 

samband med bildskapande aktiviteter. Små delar analyseras för att i slutändan skapa en 

helhet. Vi presenterar vår analys under samma kategorier som vi tidigare använt i vår 

resultatdel. Utifrån vårt sociokulturella perspektiv och tidigare forskning kommer vi 

presentera vad våra observationer har visat.   

 

Med utgångspunkt i våra frågeställningar tar vi oss igenom analysen av vårt resultat. 

 

 Vilka bildlösningar hittar eleverna i deras gemensamma bildskapande? 
Skiljer det sig mellan flickor och pojkar? 

 

 Hur kommunicerar eleverna med varandra i deras gemensamma bildskapande? 
Vilka konflikter uppstår och hur löser de detta? 

 

 Hur använder eleverna varandra för att utvecklas i sitt bildskapande? 

 

6.1 Bildlösningar 
Något som observerades i båda fritidshemmen var hur eleverna använde sig av olika 

tillvägagångssätt i sitt bildskapande. För att tydliggöra resultatet av våra observationer 

använde vi oss av tre underrubriker, bildteknik, bildrealitet och genus.  

 

Något vi uppmärksammade under bearbetningen av resultatet var hur en elev gjorde för 

att planera det gemensamma bildskapandet. Som förslag gav eleven att de skulle rita med 

blyertspenna innan de använde sig av andra redskap, som vattenfärg eller tuschpennor. 

Eleven menade att detta var viktigt för att de sedan skulle veta hur de skulle måla. Genom 

att använda sig av blyerts innan exempelvis målarfärg, riskerade inte bilden att bli 

“förstörd” och tillvägagångssättet fungerade därför som en del av övriga planeringen.  

 

När eleverna fick i uppgift att måla en människa kunde vi urskilja andra sortes 

bildlösningar. Det var uppenbart hur eleverna iakttog varandra i sitt bildskapande. Bland 

annat uppmärksammade vi en dialog mellan två elever, varpå den ena färglagt sin 

människa med orange färg föreställande hudfärg. Den elev som inte valt att färglägga sin 

människa tittade under dialogen samtidigt på de andra elevernas människor och såg att de 

alla använt sig av orange färg som hudfärg. Eleven som först inte färglagt sin människa 

uttryckte hur blek hennes människa blev och valde att imitera de andra. Vi tolkar 

situationen som att eleven gjorde detta dels för att efterlikna de andra elevernas 

människofigurer och dels för att hennes människa innan dess inte var tillräckligt 

realistisk. Just imitation är något som ur ett sociokulturellt perspektiv länge ansetts som 

ett betydelsefullt sätt att lära (Änggård 2005).  

 

En intressant aspekt som visades i resultatet var att flickornas människofigurer innehöll 

fler detaljer och var mer utförligt tecknade än vad pojkarnas var. Änggård (2014) 

framhåller olika stadier som beskriver i ungefär vilken ordning barn utvecklas i sitt 

tecknande. I det schematiska stadiet ritar barn fortfarande det de vet och inte vad som 

syns. De väljer ofta att använda sig av geometriska figurer och streck i sina bilder för att 

sätta samman dem och på så sätt bilda en människofigur (2014). Alla pojkarna valde att 

rita människor genom att använda sig av geometriska former där människan  hade ett runt 
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huvud och en rund mage. Vi blev förvånade över att alla pojkarna framställde sina 

människor på detta sätt, då inte alla pojkar ingick i samma grupp och kunde därför inte 

inspireras av varandra vid det tillfället. Alla flickorna ritade sina människofigurer mer 

proportionerligt och mer detaljerat, med fler färger, mönster och där både över- och 

underkropp fanns med. Vi tolkar det som att eleverna ville förstärka könsskillnader på sin 

människofigur genom att rita kläder och detaljer, så som rosetter. I likhet med de stadier 

som Änggård (2014) beskriver passar detta in på stadiet begynnande realism som innebär 

att bilderna blir mer detaljerade och där könsskillnaderna blir tydligare. I detta stadie 

arbetar barnen mer med färger och mönster och ritar ofta kläder på sin människa (2005). 

Det är heller inte säkert att alla når detta stadie, då intresset för att måla ofta svalnar runt 

denna period (Vygotskij 1995). 

 

Vårt resultat visade att alla pojkarna målade människofigurer av det egna könet och alla 

flickor förutom en målade även de sin människofigur efter det egna könet. Detta stämmer 

i likhet med det Änggård (2005) tar upp i sin avhandling, där hon i sina observationer av 

barn på en förskola som ritade människor såg att pojkarna var mer könsstereotypa än 

flickorna då de i större grad valde att rita människor av det egna könet. Hon skriver också 

att övervägande del av alla barnen valde att rita en människa av samma kön som sig själv 

(2005).   

 

6.2 Kommunikation och socialt samspel 
Efter att ha analyserat vårt resultat angående elevers kommunikation och sociala samspel 

mellan varandra under deras gemensamma bildskapande kunde vi se att det var avgörande 

för hur den gemensamma bilden blev. Bildernas innehåll och hur noggrant utförda de var 

skiljer sig åt beroende på hur kommunikationen var mellan eleverna. Det har visat sig att 

de grupper som hade en fungerande kommunikation mellan varandra, hade en mer 

genomarbetad bild. Bilderna var väl planerade, i form av val av motiv och redskap. De 

utnyttjade också en större del av pappret. I de grupper som var mindre sociala visade sig 

bilderna var mindre detaljerade. Eleverna målade snabbt och la inte ner så mycket energi 

på det gemensamma bildskapandet.  

 

När det kommer till kommunikation och samspel var detta i en grupp näst intill obefintlig. 

Eleverna hade svårt att kommunicera med varandra och kunde inte komma på någonting 

de ville måla. Nilsson & Waldemarsson (2016) tar i sin bok Kommunikation och samspel 

med varandra upp att vi genom kommunikationen delar med oss av bland annat våra 

tankar och handlingar. Hur kommunikationen utvecklas mellan de som samspelar beror 

på vilka som kommunicerar och hur de gör detta, samt vilka erfarenheter av att 

kommunicera de har (2016). Vi är av den uppfattningen att ingen av eleverna ville dela 

med sig av sina ideér och tankar vilket resulterade i att eleverna aldrig målade en 

gemensam bild utan istället målade varsitt motiv.  

  

I några av grupperna var eleverna bra på att kommunicera med varandra, de kunde komma 

fram till vad de ville rita och de gjorde det tillsammans. Likt Williams (2001a) tror vi det 

är viktigt att elever får tränas att ingå i olika grupper, för att bland annat utveckla 

förmågan att samarbeta med andra. Williams betonade vikten av att som lärare prioritera 

samarbete och lärande av varandra. Om en lärare kan skapa tillfällen där elever får 

möjlighet att samarbeta och lära av varandra kan verksamhetens organisation och klimat 

påverkas till det bättre (2001a).  

 

Vi såg en del likheter med Hopperstads (2008) observationer av sexåringar. Hopperstad 

jämför bildskapande med lek och menar att barn samspelar på liknande sätt i båda 
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aktiviteterna. Barnen i hennes observationer använde sig av olika ljud och gester för att 

berätta om olika skeenden i bilden som inte går att utläsa av den sedan färdiga 

framställningen (2008). Som tidigare nämnt är det utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

viktigt att vi har tillgång till olika kompletterande medierande redskap som fungerar 

tillsammans (Säljö 2012). Genom gemensamma bildskapande aktiviteter kan eleverna 

inte bara uttrycka sig genom bilder, de får också en möjlighet att kommunicera om dem. 

Språket som teckensystem är enligt Säljö i ständig utveckling och samspelar med 

uttrycksformer som bild, talat och skrivet språk (2012). Vårt resultat visar att en av 

eleverna som observerades under det gemensamma bildskapandet använde sig av ljud och 

gester, likt de barn Hopperstad observerat, när han målade en domare. Hans ljud och 

gester i samband med bildskapandet tolkar vi som ett sätt att förstärka det han målade. 

Pojken refererade säkert till egna erfarenheter av hur en domare brukar agera under en 

hockeymatch. Med tolkning av hur hans ansikte såg ut och hur han viftade med pekfingret 

i luften, verkade domaren arg, kanske kan det handlat om en utvisning. Hans ljud och 

gester möjliggjorde en berättelse. Bara genom att titta på barns färdiga bilder ger oss inte 

alltid en tillräcklig berättelse om vad som händer i bilden. Änggård (2005) jämförde 

bildskapande med lek och menade att barn kommunicerar med varandra genom att berätta 

vad som händer i leken eller i målningen. Ahlner Malmström (1991) lyfter fram den 

bildspråkliga medvetenhet och menar att den bör utvecklas hos barn. En bildspråklig 

medvetenhet innefattar en medvetenhet om bildens olika användningsområden. Vidare 

menar hon att barn på så sätt kan kommunicera med andra kamrater och vuxna i sin 

omgivning på ett alternativt sätt (1991), exempelvis genom  bildskapande aktiviteter.  

 

Vi kunde i de genomförda observationerna bara urskilja ett fåtal konflikter i elevernas 

gemensamma bildskapande aktivteter. Flera av konflikterna handlade om val av motiv, 

då eleverna kunde ha olika tankar och idéer om detta. Det som förvånade oss var att 

eleverna ändå lyckades lösa konflikterna snabbt genom att oftast välja de motiv som flest 

elever ville måla. En intressant situation var när tre pojkar observerades i början av sitt 

gemensamma bildskapande. Utan någon direkt kommunikation mellan pojkarna började 

en av dem att måla gräs. De andra eleverna i gruppen verkade redan ha en tanke om att 

måla något annat. Det var uppenbart att pojkarna kände att han förstörde bilden genom 

att måla på eget initiativ innan de var överens om något gemensamt motiv. Konflikten 

löstes dock genom att eleverna kom överens om att det gröna gräset istället kunde vara 

grön is. Eleverna kunde alltså genom sitt bildskapande skapa egna ”regler”. Vygotskij 

benämner kreativ förmåga som fantasi och menar att förmågan är nödvändig för att 

integrera med omvärlden (1995). Förmågan att fantisera hos denna grupp gjorde att de 

tillsammans kunde lösa konflikten och fortsätta i sitt gemensamma bildskapande.   

6.3 Lärande i gemensamt bildskapande 
Vårt resultat visar på att eleverna som satt bredvid varandra under tiden de målade 

människofigurer imiterade varandra. Detta stämmer överens med det Laroche (2015) har 

observerat, att barn lär sig upptäcka nya sätt att rita på eller får ideér genom att titta på 

hur andra kamrater framställer sina bilder för att sedan imitera dem (2015). Några av de 

människofigurer eleverna målade var näst intill identiska (se bild 4 och 5 i resultatdelen). 

Små skillnader märktes främst i elevernas val av färg på kläderna.  

 

Det är uppenbart hur eleverna ger och tar emot instruktioner av varandra under det 

gemensamma bildskapandet. I de grupper vattenfärg kom till användning diskuterade 

eleverna med varandra om hur de skulle blanda färgerna för att få fram en annan färg. Vi 

observerade också hur en elev hjälpte en annan att måla fåglar. Eleven började först med 

att förklara hur de skulle målas, för att sedan själv måla ett exempel på pappret. Det 
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intressanta i den här situationen var den tydliga förändringen i elevens sätt att måla fåglar 

efter det att hon fått instruktioner av den andra eleven. De fåglar som eleven målade 

efteråt visade sig vara nästintill identiska med den fågel eleven som målat ett exempel 

gjort.  

 
I den grupp eleverna gemensamt målade en människa började en elev måla formen på 

människan. Denna elev hade tidigare framställt en människofigur genom att använda sig 

av geometriska former (se bild 2 i resultatdelen). Denna människofigur valde han 

däremot att göra annorlunda, då han ritade både över- och underkropp, istället för att rita 

geometriska former. Vi tolkar detta som att han kan ha känt stöd från de andra två eleverna 

som innan hade ritat varsin människa på samma sätt och därför kunde hjälpa honom. Det 

kan också ha varit så att han  kände att han måste måla på detta sätt då han sett att de 

andra två eleverna gjort sina människofigurer liknande. Under processens gång hjälpte de 

andra två eleverna till och kommenterade att den han hade målat breda axlar och nästan 

ingen nacke. Som tidigare nämnt menar Löfstedt (2004) att barns inflytande på varandra 

anses ha en stor betydelse och att andra barns teckningar är mer tillgängliga som modeller 

för barn eftersom andra barns teckningar oftast befinner sig i samma nivå än vad bilder 

gjorda av vuxna gör. När ett barn inte vet hur ett visst motiv ska göras, vänder sig barn 

ofta till andra barn som ritar (2004). Likt det sociokulturella perspektivet vi använt oss av 

i den här studien är det i samspel med andra mer kunniga medaktörer som barnet får chans 

att utvecklas (Bendroth Karlsson 1998).  
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 7 Diskussion 
Vi kommer i det här kapitlet diskutera och besvara vårt syfte och våra frågeställningar i 

vår studie, utifrån det resultat som framkommit. I tidigare avsnitt har vi analyserat mindre 

delar, likt den hermeneutiska tolkningsmetoden. Vi ska i följande avsnitt göra ett försök 

att diskutera dessa delar utifrån en helhet och vad detta kan innebära för vår 

yrkesprofession.  Därefter följer en metodkritisk diskussion för att sedan avslutas med 

förslag på vidare forskning. 

  

7.1 Resultatdiskussion 
I vårt resultat framgick det att eleverna fann olika bildlösningar och att det till viss del 

skiljer sig mellan flickor och pojkar. De flesta bildlösningar handlade om sådant som 

berörde redskap, material och teknik. Andra bildlösningar handlade om att måla 

realistiskt. Vi såg hur eleverna iakttog varandra i sitt bildskapande, troligen för att få idéer 

kring hur de kunde komma vidare i sitt eget bildskapande. Vi såg också hur de gav 

instruktioner till varandra för att komma fram till olika lösningar i bildskapandet.   

 

Vi blev väldigt fundersamma över att flickornas sätt att måla skiljer sig så drastiskt från 

hur pojkarna framställde sina bilder och då i synnerhet uppgiften när de målade en 

människa. Alla pojkar ritade människor med hjälp av geometriska former samtidigt som 

alla flickor målade människor mer proportionerligt och med betydligt fler detaljer. Även 

flickors gemensamma bildskapande skiljer sig åt från pojkarnas, då flickorna bland annat 

utnyttjade fler färger och där pojkarna endast använde en eller två färger totalt. Det har 

väckts tankar om varför dessa uppenbara skillnader synts i flickors och pojkars sätt att 

framställa människor. Om man ser barns bildutveckling som en del av universalieteorin 

är en tanke att pojkar helt enkelt har ett mindre intresse av att rita. Det är nämligen 

omkring 10 års ålder som barn får ett minskat intresse för att rita och som i sin tur 

resulterar att de aldrig kommer till nästkommande stadie (Vygotskij 1995). Å andra sidan 

kan pojkarnas sätt att framställa människor vara ett resultat av att de umgås mest med 

andra pojkar på fritidshemmet som befinner sig på samma nivå. Löftstedt (2004) är 

nämligen av den åsikten att barns inflytande på varandra är av stor betydelse.  

 

Vårt resultat visade även att hur den gemensamma bilden blev till viss del berodde på hur 

kommunikationen fungerade mellan eleverna. Nilsson och Waldemarson (2016) menar 

att kommunikationen fortskrider beroende på hur den används och vilka erfarenheter de 

som kommunicerar har. I kommunikationen kan konflikter uppstå, ju duktigare vi är på 

att kommunicera ju mer kan vi förhindra att konflikter uppstår (2016). I de grupper där 

eleverna hade lättare att  kommunicera med varandra, blev bilderna mer utförligt gjorda 

och detaljerade. I de grupper där eleverna var tystare las det inte ner lika mycket arbete 

på den gemensamma bilden. Resultatet visade även att eleverna främst samtalade kring 

bildskapandet, men att vissa samtal gick över till att handla om annat än bilden de höll på 

att skapa. I de grupper som hade svårare med att kommunicera tolkade vi det som att 

bildskapandet var till hjälp, då den gemensamma bilden bidrog till ett samtalsämne som 

gjorde att eleverna fick igång en kommunikation. I alla grupper uppstod det mindre 

konflikter när de inte var överens om bilden de målade, men  resultatet visar att grupperna 

genom att kommunicera med varandra löste de problem som uppstod. I den grupp där 

eleverna till en början inte kommunicerade med varandra vid uppstarten av sitt 

bildskapande, trodde vi att en gemensam bild skulle utebli. Vi trodde att de istället skulle 

måla på varsitt håll. Processen fick till vår förvåning en vändning när eleverna 

kompromissade med varandra och i samband med det lyckades skapa en gemensam bild 

istället för tre olika bilder. Vi har med anledning av det en fundering på om den 
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bildskapande processen ses som mer friare av eleverna, där inga egentliga rätt eller fel 

finns, och att de därför lättare kunde samsas om att exempelvis isen kunde vara grön.  

 

Samtliga observationer genomfördes under påsk. De valda fritidshemmen erbjöd eleverna 

bildskapande aktiviteter som på ett eller annat sätt handlade  om påsken. De målade 

kycklingar, klippte ut påskägg, gjorde påskharar med hjälp av papperstallrikar och så 

vidare. Vi har med anledning av det en fundering på om tidsperioden av våra 

observationer påverkat elevernas bildskapande. När eleverna själva fick välja motiv, 

valde flera elever att måla likadana motiv och då främst påskägg. Detta var nog som vi 

inte räknat med inför genomförandet av observationerna. De bildskapande aktiviteterna 

de sysslat med på fritidshemmet fungerande möjligtvis som inspirationskällor för 

elevernas fria bildskapande. Vi har likt Änggård (2005) observerat att vissa motiv eller 

teman blir trender under en viss tid, där de flesta väljer att skapa liknande bilder. Det kan 

ha underlättat för eleverna att de hade påsken som inspiration i deras bildskapande och 

att det i sig resulterade i att fler konflikter aldrig uppstod gällande val av motiv.  

 

Flera av eleverna som deltog i studien imiterade varandra för att efterlikna det kamraterna 

gjorde. Vi observerade även hur eleverna gav varandra instruktioner. Resultatet visar 

således att eleverna tar hjälp av varandra för att utvecklas i sitt bildskapande. Elevernas 

förändrade sätt att rita under våra observationer kan dock tolkas som en demokratisk 

handling. Eleven som exempelvis förändrade sitt sätt att måla fåglar under en observation, 

gjorde kanske detta på grund av att eleverna gemensamt skulle måla en bild. Elevens sätt 

att framställa fåglar kanske inte stämde överens med hur de andra eleverna ville och bad 

därför om råd. Vi kan dock inte svara på om eleven förändrat sitt sätt att måla fåglar ”för 

alltid”. Däremot kan fågeln ses som en del av elevens repetoarmodell som framhålls av 

Wolf och Perry (1988). De kritiserade tidigare teorier om barns bildutveckling och 

menade att barn tillägnar sig olika teckningssystem som de kan plocka fram vid olika 

tillfällen och situationer (1988). Vi är av den uppfattningen att eleverna fått ideér av 

varandra och att de i samband med det gemensamma bildskapandet upptäckt nya sätt att 

måla på och som de själva kan välja att använda sig av eller inte. Som tidigare nämnts 

styrker Laroche (2015) detta som i sina observationer sett hur eleverna kommer på nya 

idéer i sitt bildskapande genom att titta på hur deras kamrater gör (2015). Vi kunde genom 

observationer även se hur eleverna gav varandra instruktioner för att lära varandra hur de 

kunde gå tillväga i sitt bildskapande.  

 

Björk Willén (2006) påpekade betydelsen av att synliggöra lärandet. För att bildskapande 

aktiviteter ska bli ett pedagogiskt verktyg är det av stor vikt att personal inom 

fritidshemmet funderar över hur bildskapande aktiviteter utformas och används i 

verksamheten. Är eleverna vana vid ett arbetssätt där de använder varandra som resurser 

i sitt fortsatta lärande, är vi av den uppfattningen att synliggörandet av lärandet som sker 

i samspel med bildskapande aktiviteter blir lättare. I överrensstämmelse med Marner 

(2005) anser vi det som viktigt att vara en aktiv bildlärare för att ge bildämnet en ny 

funktion i skola och fritidshem. Med studien hoppas vi kunna bidra till att bildämnet 

uppmärksammas som mer kommunkativt och där elever ges möjlighet att utveckla fler 

förmågor än just den skapande förmågan.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Vi upplever att vårt val av metod känns relevant och mest lämpad för den studie vi 

genomfört. Vi valde att inspireras av en etnografisk metodansats, då en sådan enligt Fast 

(2008) kännetecknas av att man spenderar omfattande tid på fältet för att kunna skapa 

relationer med människor där. Eftersom vi haft en begränsad tid att vistas på fältet, har vi 
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inte i samma utsträckning kunnat skapa relationer med människor där och man kan därför 

se denna studie som en inspiration av etnografi som metodansats. I efterhand kan vi dock 

tycka att intervjuer av personal på fritidshemmet kunde använts som ett komplement. På 

så sätt kunde vi få en större inblick i verksamheten och eventuellt fått svar på hur de 

arbetar med bildskapande aktiviteter i verksamheten. 

 

För att bedöma forskningskvaliten, krävs det att studien grundar sig på metoder och 

tillvägagångssätt som är avgörande för god forskning (Denscombe, 2009). Denscombe 

beskriver dessa grunder med begreppen: validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

 

Tillförlitlighet avser huruvida ett forskningsinstrument är neutralt till sin verkan och om 

det skulle vara konsekvent ifall det användes vid ett annat tillfälle (2009). Vi valde att 

genomföra observationer av elever under gemensamma bildskapande aktiviteter. Vi 

ansåg att metoden var mest lämpad med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar. Det 

är viktigt att vara medveten om att två forskare som betraktar samma situation, inte 

nödvändigtvis registrerar samma saker. Faktorer som bör tas med i beräkningen när det 

gäller den producerade observationsdata, är forskarnas förmåga av observationer, 

förmåga att komma ihåg och att engagemanget hos forskarna kan variera (2009). Patel 

och Davidsson (2011) menar att det är en fördel att två observatörer observerar samma 

situation för att sedan tillsammans kontrollera hur deras registreringar stämmer överens 

med varandra för att studien ska bli tillförlitlig. Detta kallas för interbedömarreliabilitet 

(2011). Alla observationer genomfördes tillsammans. 

 

Validitet handlar om att det som undersökts och analyserats i studien är behandlat på ett 

noggrant sätt och att den insamlade data är relevant för vårt forskningsarbete. Denscombe 

(2009) menar att analysen av insamlade data och forskningsarbetets slutsatser ska grundas 

strikt på de material som samlats in. Detta innebär att fördomar eller snedvridning av 

materialet är förbjudet (2009). Vi valde att använda oss av både ljudupptagning samt 

fältanteckningar för att säkerhetsställa att ingen information gick förlorad. 

Fältanteckningar användes som stöd för de ljudinspelningar som gjordes. Genom 

fältanteckningar kunde vi skriva ner sådant som en ljudupptagning inte kan fånga, 

exempelvis gester, miner och blickar från informanterna. Fältanteckningar och 

ljudinspelningar från observationerna studerades och diskuterades tillsammans för att 

upptäcka gemensamma upplevelser och/eller feltolkningar. 

 

Generaliserbarhet hänvisar till möjligheten att överföra forskningsresultatet på andra 

exempel av företeelsen (Denscombe, 2009). Till skillnad från en kvantitativ forskning är 

det genom en kvalitativ forskning svårare att generalisera forskningsresultatet i andra 

situationer. Bryman (2011) nämner att en kvalitativ forskning handlar om djup och inte 

om bredd, vilket man i en kvantitativ forskning eftersträvar. I en kvalitativ forskning 

omfattas en liten grupp eller individer som har vissa egenskaper gemensamma (2011). 

Fejes & Thornberg (2009) framhåller att forskningsresultatet ska ses som ett perspektiv 

snarare än sanning. Däremot kan andra forskare använda forskningsresultatet i sin egen 

forskning som jämförelse (2009). Vårt urval bestod av elever från två olika fritidshem 

och forskningsresultatet kan därmed inte ses som representativt. Eftersom vi behövde 

ett godkännande av vårdnadshavare innan vi påbörjade observationerna, kunde vi inte 

välja vilka elever vi ville. Utifrån de elever som fått godkänt av vårdnadshavare att delta 

i studien valde vi sedan ut totalt 18 elever. Då vi spenderat tid på fritidshemmet valde vi 

ut elever som vi uppfattat som sociala respektive mindre sociala. Vi delade sedan in 

eleverna i olika grupper, där de som var sociala bildade en grupp och de som inte var 

lika sociala bildade en annan grupp. Något vi funderat på efter var hur dessa 
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grupperingar eventuellt fick konsekvenser för hur eleverna kommunicerade med 

varandra. Vår vision var att skapa olika grupper för att bredda djupet av den information 

observationerna skulle ge. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Efter genomförd studie har vi funderat på hur man kan forska vidare inom detta område. 

Ett förslag på fortsatt forskning är att genomföra en studie där man fokuserar mer på hur 

lärare i fritidshem arbetar med främjandet av kommunikation och samspelet mellan 

eleverna genom just bildskapande aktiviteter. Vi blev under bearbetningen av resultatet 

och analysen också speciellt intresserade av varför elevernas sätt att framställa 

människor blev olika beroende på om de var flickor eller pojkar. Vi har med anledning 

av det en tanke om att forska vidare på barns bildutveckling ur ett genusperspektiv. 

Under denna studie uppmärksammade vi även en viss normativitetet kring elevernas val 

att framställa människors hudfärg. Detta var en intressant aspekt som får oss att fundera 

över hur etnicitet påverkar barns bildskapande och väcker hos oss en nyfikenhet kring 

fortsatt forskning inom detta område.  
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Bilagor 

Bilaga A Brev till vårdnadshavare 
Hej! 

 

Vi är två studenter som utbildar oss till grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skall nu påbörja den avslutande uppgiften 

inom lärarutbildningen som är vårt examensarbete och som ger oss vår lärarbehörighet. 

Då utbildningen även ger oss behörighet att undervisa i ämnet bild upp till årskurs 6, har 

vi valt att särskilt intressera oss för barns bildskapande aktiviteter på fritidshemmet och 

hur elever kommunicerar med varandra om deras gemensamma bildskapande. 

 

För att examensarbetet ska bli möjligt behöver vi samla in material genom 

observationer av elever på fritidshemmet när de håller på med någon form av 

bildskapande aktivitet. Eleverna kommer aldrig observeras ensamma utan 

observationerna kommer ske i mindre grupper. Observationerna kommer spelas in med 

en ljudinspelare för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna på olika situationer. På er 

skola kommer undersökningen att genomföras under veckorna 14-17. Vi vill med detta 

brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i de observationer som 

ingår i examensarbetet. Alla elever kommer att garanteras anonymitet. De elever som 

finns med i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt vara 

möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är 

deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, 

när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och 

kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 
 

Vi vore tacksamma om ni som elevens vårdnadshavare vill skriva under detta brev och 

så fort som möjligt lämna tillbaka det till personal på fritidshemmet 

 
Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

 

Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen   

 

Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Datum: 

 

_______________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift/er elevens namn: 

 

_________________________________       __________________________________ 

 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller 

telefonnummer: 

 

Hanna Carlqvist            Hanna Skoog 

hc222bs@student.lnu.se        hs222bu@student.lnu.se 

 

 

Med vänliga hälsningar Hanna Carlqvist & Hanna Skoog 
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