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Abstrakt 
 
Engelsk titel: Creating art in a multicultural afterschool program. 
A qualitative study about afterschool teachers and their experience of creating art 
activities. 
 
Syftet med det här självständiga arbetet är att undersöka hur fritidslärare upplever och 
beskriver arbetet med bildskapande på mångkulturella fritidshem. I arbetet redogör vi 
för fritidslärares upplevelser av elevers interaktion och kommunikation i bildskapande 
aktiviteter och vilka pedagogiska konsekvenser bildskapandet kan medföra på 
mångkulturella fritidshem. Dessutom vill vi skapa förståelse för vad fritidslärare kan 
behöva tänka på inför genomförande av bildskapande aktiviteter i ett mångkulturellt 
fritidshem.  
 
Vi har använt kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för att kunna besvara 
våra frågeställningar. Vi intervjuade sex olika fritidslärare på sex olika fritidshem i tre 
olika kommuner. Resultatet i vårt arbete visade på att fritidslärarna inte upplevde att 
elevernas utländska bakgrund hade någon direkt inverkan på de bildskapande 
aktiviteterna på fritidshemmen. En aspekt som ändå framkom är att fritidshemmen gör 
olika val angående att anpassa bildskapandet vid olika svenska högtider på grund av 
elevernas mångkulturella bakgrund. Resultatet visade också att fritidslärarna upplevde 
att bildskapande aktiviteter genererade pedagogiska konsekvenser i form av ett lugnt 
känslotillstånd, vidare inspiration i lekar och annat skapande och känsla av gemenskap 
i gruppen. Fritidslärarna upplevde även att kommunikation och interaktion var naturliga 
delar av elevernas bildskapande. Vid vår analys använde vi oss av det sociokulturella 
perspektivet som teoretiskt ramverk, eftersom elevernas sociala samspel kan ha en 
stor inverkan på bildskapande aktiviteter. 
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1 Inledning 
 
Vi är två blivande fritids- och bildlärare som har ett intresse för estetiska lärprocesser 
och dess möjligheter i fritidshemspraktiken. Estetiska lärprocesser är ett brett begrepp 
och kan användas i många olika sammanhang och på olika sätt. Därför har vi i vår 
studie beslutat oss för att begränsa vårt forskningsområde till enbart bildskapandet, 
som kan vara en metod av många i arbetet med estetiska lärprocesser. Vi valde 
bildskapande på grund av att det är vanligt förekommande aktiviteter på fritidshem och 
enligt vår erfarenhet anser många fritidslärare att bildskapande är en av fritidshemmets 
elementära byggstenar. Bildskapande består ofta av lättillgängliga aktiviteter som kan 
användas av i stort sätt alla elever. Begreppet bildskapande avser vi i studien bestå av 
fritt skapande och gemensamma styrda bildaktiviteter där olika typer av material och 
redskap används, exempelvis allt ifrån papper och färg till lera och pärlor. 
 
Fritidshemmens elevsammansättning har under senare år förändrats då en stor 
inflyttning av nyanlända från olika länder har skett i Sverige. I Skolinspektionens 
rapport (2010) kan vi läsa att cirka en femtedel av dagens elever i grundskolan har 
utländsk bakgrund och under de sex år som gått sedan dess har det med all säkerhet 
ökat ännu mer. Vi är nyfikna på om fritidshemmen har fått anpassa sin verksamhet 
efter den alltmer mångkulturella elevgruppen, men även om bildskapande kan vara ett 
medel för att stärka gemenskapen istället för att fokusera på kulturkrockar. Vi vill därför 
i vår studie undersöka hur fritidslärare upplever bildskapande aktiviteter i 
mångkulturella fritidshem och ta reda på om vad de behöver ta hänsyn till i 
genomförande av aktiviteterna och på vilket sätt det sker.  
 
I och med denna förändring som håller på att ske i vårt samhälle, med den stora 
mängd nyinflyttade människor från andra länder, behöver även vi i vårt yrke som 
fritidslärare reflektera över hur detta kan påverka vårt yrkesutövande. Reflektionen bör 
kretsa kring hur vi agerar och förhåller oss till en mer mångkulturell elevgrupp. Vi är 
intresserade av att se hur bildskapande aktiviteter kan användas och vad de kan 
erbjuda eleverna på mångkulturella fritidshem. 
 
Vi tänker att bildskapande ger eleverna möjlighet till att utvecklas som egna individer 
och tillsammans med andra, genom att de får testa olika bildaktiviteter som kan leda till 
nya intressen, interaktion, kommunikation, språkutveckling och lärande inom många 
områden. I skollagen (2010:800) står det att fritidshemmets syfte är att komplettera 
utbildningen i skolan och att fritidshemmet även ska ”stimulera elevernas utveckling 
och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation” (Skollagen 
2010:800 kap.14 § 2). Något vi tror kan ske i bildskapande aktiviteter på fritidshemmet. 
Även läroplanen visar på bildskapandets självklara del i fritidshemmens verksamhet: 

 
“Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. 
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande 
hör till det som eleverna ska tillägna sig.”                             

(Skolverket 2011:10)  

 
Citatet ovan beskriver bildskapandets bredd och att det bidrar till elevens harmoniska 
utveckling dessutom, ska skapande genom olika estetiska uttrycksformer ingå i 
fritidshemmets verksamhet. Med vår studie om bildskapande på mångkulturella 
fritidshem önskar vi få kunskap och förståelse som vi och andra fritidslärare kan ha 
användning av i yrkesutövandet framöver. 

 

 



  
 

5 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte: 
Vi har valt att undersöka hur fritidslärare upplever och beskriver arbetet med 
bildskapande på mångkulturella fritidshem. Vi vill redogöra för olika fritidslärares 
upplevelser av elevers interaktion och kommunikation i bildskapande aktiviteter och 
vilka pedagogiska konsekvenser bildskapandet kan medföra. Vi vill även skapa 
förståelse för vad fritidslärare kan behöva tänka på inför genomförande av 
bildskapande aktiviteter i ett mångkulturellt fritidshem.  
 
Frågeställningar: 
Hur upplever fritidslärare att bildskapande aktiviteter påverkar elevgruppen i en 
mångkulturell fritidshemsverksamhet? 
 
Vilken påverkan upplever fritidslärare att bildskapande aktiviteter har på elevers 
interaktion och kommunikation i en mångkulturell fritidshemsverksamhet? 
 
Vad anser fritidslärare att de behöver tänka på i genomförandet och ta hänsyn till i 
bildskapande aktiviteter i en mångkulturell fritidshemsverksamhet? 
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2 Teoretiskt ramverk: Sociokulturellt perspektiv 
 
Bildskapande på fritidshem sker ofta i grupp där interaktionen och samarbetet mellan 
eleverna uppmuntras av fritidslärare, som kan ske i form av styrda och gemensamma 
bildskapande projekt. Därför känns det relevant att använda sig av det sociokulturella 
perspektivet i vår studie. Vi har valt det sociokulturella perspektivet då vi anser att det 
lyfter intressanta aspekter i fritidslärarens upplevelse av bildskapandet på 
mångkulturella fritidshem, vilket vi går in mer på i analysen. Vi ser kopplingen mellan 
det sociokulturella perspektivet och våra frågeställningar där vi är intresserade av hur 
fritidsläraren upplever elevernas interaktion och kommunikation i bildskapande 
aktiviteter samt vilka pedagogiska konsekvenser aktiviteterna ger i elevgruppen.  
 
Det sociokulturella perspektivet kopplas mest ihop med Lev Vygotskij som genom sitt 
arbete ville visa på hur interaktion och kommunikation i det sociala samspelet är 
centrala delar i elevers lärande och utveckling. I Sverige har Roger Säljö utvecklat den 
sociokulturella teorin och är den auktoritet på området som lyfts i det här arbetet. Säljö 
(2012) betonar Vygotskijs teori om att kunskap blir till i samspel med andra och är inget 
som överförs från människa till människa utan ses i stället som olika aktiviteter som 
eleven deltar i. I de aktiviteterna utvecklas olika kulturella förmågor hos människan som 
att läsa, skriva, räkna och att lösa problem med mera. 
  
Mediering är ett begrepp inom den sociokulturella traditionen som betyder förmedling. 
Säljö (2012) skriver att mediering har sin mening i att människan använder sig av olika 
kulturella verktyg eller förmågor, som nämndes ovan, när hon agerar och för att kunna 
skapa förståelse och mening i sin omvärld. Det finns två verktyg som används vid 
mediering, de språkliga och de materiella verktygen. Det språkliga verktyget kan även 
benämnas som mentalt eller intellektuellt, en teckenkonstruktion som används vid 
kommunikation och reflektion, och kan exempelvis bestå av bokstäver, siffror och 
symboler. De materiella verktygen som används vid mediering kan vara alla möjliga 
sorters fysiska verktyg som behövs för att utöva olika praktiska uppgifter. Till exempel 
så används penslar för att måla med och en hammare för att slå i en spik. Flera 
förespråkare inom den sociokulturella traditionen väljer den mer allmänna termen 
kulturella verktyg då verktygen oftast innehåller både ett intellektuell redskap och ett 
fysiskt material, som till exempel en bok. 
 
I det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2012) att elevens kulturella utveckling 
sker två gånger, först på ett socialt plan (interaktivt mellan människor) därefter på ett 
individuellt plan (inom eleven genom reflektion). Den kommunikation som sker mellan 
individer formar människans sätt att reflektera och tänka, något Vygotskij kallade för de 
”högre funktionerna” vilket hänger ihop med bland annat tänkande, minnesförmåga på 
avancerad nivå, fantasi och olika estetiska uttryck. Säljö (2012) skriver att människan i 
sin natur hela tiden lär sig och utvecklas på ett eller annat sätt genom ständigt 
pågående lärprocesser. Detta sker främst när eleven möter någon, vuxen eller annan 
elev, som har en högre kompetens och kunskap inom vissa ämnen och som genom 
olika kulturella redskap (främst språket) leder eleven vidare i sin egen 
kunskapsutveckling. Detta fenomen kallas för att lärandet sker i den närmaste 
proximala utvecklingszonen, en zon där eleven är som mest mottaglig för förklaringar 
och instruktioner 
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3 Tidigare forskning 
 
Inför vårt självständiga arbete har vi upptäckt att det finns alldeles för lite forskning om 
fritidshem och dess verksamhet, något vi tycker är synd och tror behövs mer av för att 
stärka vår yrkesroll och tydliggöra fritidshemmets uppdrag i skolan. Klerfelt & Haglund 
(2011) beskriver samma upplevelse med förklaringen att avsaknaden av forskning om 
fritidshem under lång tid inte varit prioriterad, därav saknas det tyvärr forskning om 
fritidshem i vår forskningspresentation. 
 
Vi kommer här presentera vår forskningsöversikt som inledningsvis beskriver arbete 
med en mångkulturell elevgrupp och sedan kommunikation och språkutveckling. 
Därefter följer en genomgång av tidigare forskning om estetiska lärprocesser och 
slutligen beskriver vi forskning om bildämnet i skolan och elevers bildskapande.  
På grund av att vårt syfte med studien består av två ämnesinriktningar, bildskapande 
och mångkulturella fritidshem, anser vi att de här forskningsområdena är relevanta för 
vår studie. 

 

3.1 Mångkulturell elevgrupp 
 
Här under denna rubrik redogör vi för hur lärare kan arbeta med undervisning i 
mångkulturella elevgrupper och vilka olika kulturkrockar som kan uppstå i elevgruppen. 
Den här forskningen är relevant för att kunna undersöka våra forskningsfrågor om hur 
fritidsläraren upplever bildskapande specifikt i ett mångkulturellt fritidshem. 
 
Lahdenperä (2004) skriver att en mångkulturell elevgrupp i skolan behöver synliggöras 
i planeringen av verksamheten. Planeringen behöver omfatta och ta hänsyn till 
färdigheter, språk och andra viktiga aspekter för eleverna. Eklund (2003) tar upp en 
annan vinkling av planering och genomförande av undervisning i mångkulturella 
elevgrupper. Eklund anser att följande aspekter bör ingå i en interkulturell 
lärandesituation: att öka förståelse för olika kulturella värderingar, att fostra till ett 
demokratiskt förhållningssätt, att ha tillgång till och möjlighet att utveckla det svenska 
språket samt att modersmålet får användas i lärandet.  
 
En annan sak som lärare behöver vara medvetna om i arbetet med mångkulturella 
elevgrupper är att olika kulturella skillnader ofta kan bli synliga. Runfors (2003) 
beskriver att när det handlar om traditioner i form av mat, musik och klädsel såg lärarna 
i studien inga problem utan kunde snarare använda sig av det i skolarbetet. Något som 
däremot ansågs problematiskt var elevernas syn på relationer, exempelvis deras 
uppfattning om könsnormer, familjeliv och barnuppfostran. Lärarna i studien ansåg att 
eleverna ibland hindrades av deras kulturella bakgrund i deras syn på 
framtidsmöjligheter, de kunde exempelvis vara hårt styrda av föräldrarnas värderingar 
vilket i sin tur kan begränsa deras val av fritidsaktiviteter och framtida yrkesval. 
 
I Wiggs (2008) avhandling som bland annat tar upp unga flyktingars upplevelser av att 
komma in i det svenska samhället, beskriver Wigg kulturkrockar som kan uppstå i den 
svenska skolan. Ett exempel som nämns handlar om hur elevers gamla värderingar 
krockar med nya värderingar, vilket både kan skapa hinder och nya möjligheter. En 
elev som nämns beskriver hur han i skolan iakttog klasskamraterna och lärde sig att 
bete sig på ett korrekt sätt i det sammanhanget, vilket skilde sig från det han var 
uppväxt med. Han kände sig tvungen att till det yttre skaffa sig en svensk identitet för 
att passa in. Så här ser det dock inte ut för alla nyanlända. Andra berättelser från 
avhandlingen pekar på en mer problemfri start i den svenska skolan, då några kände 
att de snabbt anpassade sig till den nya kulturen utan att uppleva några slitningar i 
deras identiteter.  
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Liknande resultat ser vi i Spännars (2001) avhandling om ungdomars upplevelser av 
att ha flyttat till Sverige från ett annat land. Spännar beskriver hur man som ny i 
Sverige oftast möts av en ny kultur, med andra normer och värderingar. Vissa 
samtalsämnen kan i det ena landet ses som naturliga, medan de i det andra landet är 
tabubelagda och kontroversiella. Det gäller att ha förståelse för att varje samhälle har 
olika regler för hur man uttrycker och beter sig i olika sammanhang. Det kan vara svårt 
för en person som har flyttat till Sverige att förstå en underförstådd mening i det som 
sägs, vilket kan vara självklart för någon som är uppvuxen i landet. Även den sociala 
delen påverkas av språkbrister och skillnader i kultur. Om man inte behärskar de 
sociala koderna som finns i samhället, blir det svårt att passa in i sociala sammanhang.  
Trots kulturella olikheter får man inte glömma att det även finns många saker som för 
oss samman som människor. Lahdenperä (2004) menar att elever som har kommit 
från andra länder till Sverige har med sig generella universaletiska värden som 
sanning, godhet, rättvisa, kärlek och vänskap. När man kommer till en ny kultur 
försvinner inte dessa värden utan det är viktigt att få behålla sin värdighet och bli 
bemött med vänlighet och medkänsla. Något som lärare för mångkulturella elevgrupper 
kan ha i åtanke i undervisningen för att hitta gemensamma nämnare över 
kulturgränserna. 

 

3.2 Kommunikation och språkutveckling  
 
Under denna rubrik presenterar vi forskning om kommunikation och språkutveckling i 
mångkulturella elevgrupper. Forskningen går i linje med vår andra forskningsfråga om 
interaktion och kommunikation i en mångkulturell fritidshemsverksamhet.  
 
Björk-Willén (2006) lyfter fram att elevernas deltagande i olika sociala kontexter är en 
stor förutsättning för lärande och språkutveckling. Även Gibbons (2010) beskriver hur 
det sociokulturella synsättet påverkar undervisningen och lärandet, då elever och lärare 
ses som aktiva aktörer och lärandet sker genom deras samarbete. Ytterligare en 
aspekt är att elevernas språk utvecklas när de kommer i kontakt med språket i olika 
sammanhang och situationer.  
 
Språkutveckling i skolvärlden kan gynnas genom olika hjälpmedel och metoder i det 
sociokulturella lärandet. Till exempel beskriver Blom-Kulka & Snow (2004) i sin artikel 
hur kommunikation och språkutveckling förekommer naturligt vid 
kompissamtal/gruppsamtal (peer talk). Eleverna lär sig av varandra och hjälper 
varandra att fungera i den rådande kulturen. Blom-Kulka och Snow visar även på hur 
eleverna tar olika roller i kommunikationen, de har möjlighet att lära sig genom att vara 
“novis” eller “expert”. De här rollerna är inte fasta utan ändras efter sammanhang och 
situation, den som var novis innan kan ta expertrollen när eleven känner sig säker på 
sin sak och tvärtom. 
 
Vid kommunikation och språkutveckling används många olika språkliga resurser hos 
både elever och lärare, med andra ord ett vidgat språkbegrepp. Kultti (2012) skriver att 
det talade språket bara är en del av elevernas kommunikation med andra. Andra 
resurser i kommunikationen kan vara att använda sig av leksaker och upprepande 
handlingar i aktiviteterna men även en social kompetens kan ha stor betydelse för 
språkutvecklingen hos eleverna. De gemensamma aktiviteterna som tillåter eleven att 
delta utifrån sina egna förutsättningar ger en god grund för den språkliga utvecklingen. 
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3.3 Estetiska lärprocesser  
 
Här beskriver vi forskningen om estetiska lärprocesser vilket vi anser vara en del av 
bildskapande aktiviteter. Forskningen tar upp vilka pedagogiska konsekvenser som 
uppstår i elevgruppen vid estetiska lärprocesser och hur läraren kan använda sig av 
detta i undervisningen. 
 
Hansson Stenhammar (2015) menar att estetiska lärprocesser är ett mångtydigt 
begrepp. Begreppet kan handla om att de estetiska ämnena ses som en kreativ 
verksamhet som kan ge lust och glädje till eleverna, vilket även kan sprida sig till övriga 
skolämnen. Men på senare år har estetisk lärprocess mer och mer blivit en 
arbetsmetod som används inom alla ämnen i skolan. Det sker till exempel genom 
användning av bild, musik och drama inom teoretiska ämnen. Ett annat sätt att se på 
begreppet lyfter Häikiö (2007) i sin avhandling, som till exempel att se den estetiska 
lärprocessen som jämbördig med andra former av språk, ett vidgat språkbegrepp. Eller 
att det är ett sätt att lära sig tolka visuella koder och vad bilden kan representera.  
 
Ett annat sätt att se på de estetiska lärprocesserna är som ett samspel mellan det 
kognitiva och kreativa, där de estetiska uttrycksformerna blir pedagogiska verktyg. 
Även Andersson (2014) har i sin studie förklarat begreppet estetiska lärprocesser och 
ser att det gör det möjligt för eleverna att värdera, tolka, undersöka och skapa något 
utifrån sina uttryck. Estetiska lärprocesser leder förhoppningsvis inte bara till kunskap 
om det aktuella ämnet, utan även till en bättre självkänsla hos eleverna och kan skapa 
ett bra samspel i gruppen. 
 
Hansson Stenhammar (2015) är kritisk till hur begreppet estetiska lärprocesser ofta 
oreflekterat kopplas ihop med metoder och arbetssätt som används inom konsten. Det 
finns en risk att aktiviteterna enbart utgår från en skapande aktivitet och därmed saknar 
en didaktisk planering. Häikiö (2007) reflekterade däremot över didaktiken inom 
estetiska lärprocesser. Hon insåg att ju mindre hon la sig i elevernas arbete och i stället 
lyssnade mer och stöttade deras process genom att ställa öppna frågor, desto 
intressantare blev resultaten och eleverna kunde efter hand utvecklas i egen takt utan 
att behöva oroa sig för vad läraren förväntade sig av dem i skapandet.  
 
Hansson Stenhammar (2015) undersökte estetikens roll i skolan och hur den kan 
kopplas till lärprocesser i olika ämnen. Studien visade att lärarna ser fördelar med att 
använda multimodala arbetssätt, alltså olika medium för lärandet. I avhandlingen drogs 
slutsatsen att den kreativa processen i lärandet blir till när eleven får binda samman ny 
kunskap med gammal och därmed utveckla den. Eleverna uttryckte att de lättare 
förstår en uppgift om de får ta del av andra medier än text och tal till exempel 
kroppsspråk, ljud och rörliga bilder med andra ord multimodalitet. En annan sak som 
nämndes var fördelen att få prata med och ta hjälp av andra elever.  
 
Andersson (2014) som är inne på samma linje visar i sin studie att eleverna var 
multimodala när de förmedlade olika berättelser, vilket innebar att de använde sig av 
olika medier för att uttrycka sig och skapa mening i det de gjorde. Elevernas 
kroppsspråk, känsloyttringar och tidigare erfarenheter har en betydande roll för att 
berättandet ska bli en meningsskapande aktivitet. Forskningen visar även att 
multimodalt berättande är ett bra verktyg för elevernas identitetsskapande och kan leda 
till en bättre självkänsla samt skapa ett bra samspel i gruppen. 
 
Häikiö (2007) hade i sin avhandling som syfte att undersöka barns estetiska 
läroprocesser, i första hand genom deras bildskapande. Häikiö beskriver att i 
skapandet bildas ett möte mellan intryck och uttryck, en plats och upplevelse utanför tid 
och rum som ibland kallas för flow. Ett tillstånd som liksom leken ofta ger eleverna en 
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skön och tillfredsställande känsla i arbetet. Genom estetiska lärprocesser får eleven en 
träning i kunskapskonstruktion i mötet med den kreativa processen. Vilket ger en 
fördjupad inlärning i samarbetet mellan det konstnärliga, kognitiva och metakognitiva. I 
den processen får eleven lära sig mer om materialet men får främst en förståelse om 
sig själv och hur sitt eget lärande formas och transformeras. En av Häikiös slutsatser 
var att skapandet i de estetiska lärprocesserna kunde vara ett ändamål i sig själv men 
även användas som redskap och metod för att bearbeta och befästa den inhämtade 
kunskapen.  
 
Lind (2010) är intresserad av hur kunskapsområdet används i praktiken och hur barnen 
blir lärande individer i en estetisk verksamhet när de kommunicerar och använder sig 
av estetikens uttrycksformer. Resultatet av studien visade vad lärprocessen gett 
barnen för möjligheter att lära sig och träna på. Det som främst lyftes fram var hur 
barnen lärde sig bemästra nya sociala situationer, att fokusera, koncentrera och rikta 
sitt intresse, att se skillnader i kvalitéer och jämföra olika strategier, att förhandla och 
kunna dra egna slutsatser av olika handlanden. 
 

3.4 Bild och bildskapande  
 
Under denna rubrik följer forskning om bildämnets utveckling i svenska skolan. Sedan 
tar vi även upp olika perspektiv på bildskapandet och dess inverkan på elevgruppen. 
Den här forskningen kopplar vi till vårt övergripande syfte med vår studie, som har varit 
att undersöka fritidslärarens upplevelse av bildskapande aktiviteter i mångkulturellt 
fritidshem. 
 
Bildämnet i skolan har förändrats ganska mycket under tidens gång och haft skiftande 
fokus på ämnets innehåll. När den allmänna skolan startades upp i Sverige, under 
1840-talet, låg ämnesfokus på linearritning, vilket sedan övergick till teckning och där 
efter har huvudfokus landat på begreppet bild (Åsén 2006). Lindgren (2005) beskriver 
definitionen bild som ett allmänt begrepp men som i verkligheten är komplext och 
innehåller en mängd olika delar och områden. Lindgren jämför bildbegreppet med 
andra associerande koncept som språk, representation eller erfarenhet och menar på 
att dess innebörd är betydligt mer mångfasetterat än vad det verkar från början.  
 
I Lgr 11 (Skolverket 2011) beskrivs bilder som en viktig ingrediens för människans sätt 
att lära, tänka och greppa omvärlden och sig själva. Bilder finns överallt och används 
för att underhålla, informera och erbjuda olika estetiska och emotionella upplevelser. I 
bildämnet har även visuell kultur lagts till som ett nytt begrepp i Lgr 11. Sparrman 
(2006) sammanfattar visuell kultur som ett sätt att se på saker och ting i vårt samhälle 
och hur seendet förändras genom den kultur man lever i. Visuell kultur kan vara ett sätt 
att skapa förståelse för hur olika tider och platser påverkas av kulturens normer och 
värderingar. Att undervisa i bild handlar om att hjälpa eleverna utveckla sin kreativitet 
och kunnande inom bildskapande. 

“Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av 
visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.” 

(Skolverket 2011:20)     
 
Enligt Bendroth Karlsson (1998) borde alla bildskapande projekt innehålla experiment 
med material och tekniker samt övningar som hjälper eleverna att se och samtala om 
bilder. En annan viktig bit för att göra bildskapandet meningsfullt är elevernas 
delaktighet i alla steg från idé till genomförandet. Lind (2010) som forskar inom 
bildpedagogiken vill utmana både lärare och elever att våga göra nya saker och pröva 
nya och okända material, vilket kan vara svårt till att börja med. Men att våga innebär 
också att utmana sina tidigare tankar om hur bildskapande ska gå till och gör att man 
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hittar nya mönster och ser möjligheterna med att kunna skapa bilder på många olika 
sätt.  
 
Löfstedt (2004) menar att vuxna och barn ofta verkar ha olika uppfattningar om vad 
som är givande bildskapande. På förskolor är det vanligt att vuxna uppmuntrar 
bildskapande med mycket färg och stora redskap, medan barnen egentligen kan 
föredra att rita små blyertsteckningar, eftersom de då kan göra mer detaljerade 
bildberättelser. Vuxna kan också ha ett fokus på det estetiska uttrycket, medan barnen 
är mer intresserade av berättandet. Bendroth Karlsson (1998), som har utgått från en 
bredare åldersgrupp, ser färgen som ett av de viktigaste redskapen i bildskapande 
aktiviteter, vilket skiljer sig något mot vad Löfstedt säger. Bendroth Karlsson (1998) 
lyfter att färgen gör det möjligt att visualisera ljus, rörelse, föremål, känslor och 
erfarenheter.  
 
Änggård (2005) skriver att bildskapande aktiviteter leder till förskolebarns utveckling 
och lärande inom bland annat kognitva, språkliga och sociala områden. Bildskapandet 
kan både användas som ett medel för barnen att bearbeta och utveckla deras lekar 
samtidigt som bildskapandet är en del i deras lek. Fast först och främst så är barnens 
bildskapande ett sätt att bygga relationer och gemenskap med andra barn. 
Löfstedt (2004) beskriver i sin rapport hur barns bildskapande ständigt förändras och 
påverkas av populärkultur och medier i samhället, exempelvis genom nya 
bildframställningsverktyg. En del saker förblir dock som de varit, barns bildskapande 
hjälper till med bearbetning och kommunicering av känslor och erfarenheter, något som 
lärare kan ha i åtanke när de utformar bildpedagogiska aktiviteter. Aktiviteterna 
behöver både utgå från barnens värld och samtidigt hjälpa barnet till större förståelse 
av den. 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Vår forskningsgenomgång tar upp områden som alla har betydelse för bildskapande 
aktiviteter i mångkulturella elevgrupper. Forskningen om mångkulturella elevgrupper 
pekar på olika aspekter som lärare behöver ta hänsyn till i genomförande och planering 
av undervisning med hänsyn till elevernas utländska bakgrund.  
Forskningen om kommunikation och språkutveckling berör vad som kan ske i 
mångkulturella elevgrupper, till exempel att elevernas interaktion och kommunikation 
utvecklas vid deltagande i olika sociala sammanhang, vilket vi anser är relevant för vår 
studie om bildskapande aktiviteter i mångkulturella fritidshem.  
Forskningen om estetiska lärprocesser och bildskapande lyfter olika pedagogiska 
konsekvenser som uppstår i elevgruppen i bildskapande aktiviteter. Till exempel kan 
det ge effekten att skapa relationer och gemenskap mellan elever och bidra till 
förståelse för omvärlden. 

 

 

 

 

 

 



  
 

12 

4 Metod 
 
I metodkapitlet beskriver vi kortfattat vår fenomenografiska ansats och våra valda 
kvalitativa datainsamlingsmetoder. Vidare lägger vi fram hur bearbetningen har gått till 
och våra etiska överväganden i planering och genomförande.  
 

4.1 Val av metodansats 
 
För att kunna undersöka hur fritidslärare upplever, erfar och ser på bildskapande i en 
mångkulturell fritidshemsverksamhet fann vi att kvalitativa intervjuer var bäst lämpade 
för att få svar på våra frågeställningar. Denscombe (2009) beskriver att intervju är en 
lämplig metod när man vill gå på djupet och fånga det komplexa och subtila i ett 
fenomen. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte med respondenterna, en 
metod som Denscombe (2009) beskriver som personliga intervjuer. Metoden gav oss 
en djupare uppfattning av respondenternas åsikter och beskrivningar genom att avläsa 
nyanserna i deras kroppsspråk och tonfall, vilket förstärkte datainsamlingens 
trovärdighet. Denscombe (2009) skriver att de personliga intervjuerna ger nästintill en 
100% svarsfrekvens och skapar kvalité, djuphet och trovärdighet i datainsamlings 
materialet. Om eventuella tveksamheter uppstår angående frågorna under intervjun har 
intervjuarna möjlighet att tydligöra sina tankar om frågan och även få möjlighet att fråga 
respondenterna om man har uppfattat deras svar rätt för att undvika missförstånd. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade personliga intervjuer för att kunna följa 
samma struktur under alla intervjuerna vilket underlättade arbetet för oss med 
analysen. Vi skickade ut våra frågeställningar till respondenterna innan våra intervjuer 
genomfördes, för att ge dem tid att reflektera över sina upplevelser och erfarenheter i 
ämnet. För bästa möjliga måluppfyllelse och i linje med vårt syfte och våra 
frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativ datainsamling i form av 
semistrukturerad intervju för vår studie. Denscombe (2009) beskriver 
semistrukturerade intervjuer som en intervjuform med vissa ramar i form av redan 
utformade frågor som ska besvaras. Intervjun har annars en öppen och flexibel 
framtoning då respondenten får möjlighet att utveckla sina synpunkter.  
 

Valet av kvalitativ datainsamling fångar upp inriktningen i vår frågeställning med att 
skapa förståelse för hur fritidslärare ser på bildskapande aktiviteter i ett mångkulturellt 
fritidshem och om planeringen och genomförandet påverkas av elevgruppen. Vår 
målsättning är att få grepp om respondenternas tankar och upplevelser genom 
kvalitativa intervjuer.  
 

Vi valde att utgå från fenomenografi som analysansats då vi ansåg att det gav oss bäst 
möjlighet till att få respons på frågeställningens kärna, nämligen att belysa fritidslärares 
uppfattningar av bildskapande aktiviteter på ett mångkulturellt fritidshem. Dahlgren & 
Johansson (2009) skriver att fenomenografi kan användas för att analysera material 
från ett fåtal personer. Genom att använda fenomenografi som metodansats låter man 
respondenterna beskriva hur de uppfattar och upplever omvärlden. Det här kräver dock 
att forskningsfrågorna är utformade på ett sätt som låter respondenten tänka fritt kring 
ett tema samtidigt som forskaren ska få svar på sin fråga. 
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4.2 Datainsamlingsinstrument 
 
Vid konstruktionen av vår intervjuguide utarbetade vi våra intervjufrågor så att vi skulle 
få svar på våra frågeställningar i vår studie. De frågeområden vi tog upp i 
intervjuguiden var vad fritidslärarna ansåg allmänt om bildskapande och dess effekter, 
den mångkulturella elevgruppens inverkan och vilken kommunikation som uppstår i 
bildaktiviteterna. Vi försökte få en balans mellan att inte ha för många frågor men ändå 
få så uttömliga svar som möjligt, vilket underlättade tidsmässigt för våra respondenter 
och rent arbetsmässigt för oss vid transkribering och analysarbetet. Därefter valde vi 
att skicka våra intervjufrågor till en nyutbildad fritidslärare för att testa om frågorna var 
begripliga och om vi fick den svarsuppfyllelse vi sökte. Efter hennes respons 
omarbetade vi en del av våra frågor genom att bland annat lägga till exempel för att 
förtydliga vad vi menade med frågan. Resultatet av testutskicket blev att 
respondenterna förstod våra frågor. 
 
Vi valde att intervjua våra första respondenter tillsammans för att få en gemensam 
grund i upplägget och genomförandet av intervjuerna. Därefter delade vi upp oss och 
intervjuade resterande respondenter var för sig. En intervju tog plats här på 
Linnéuniversitetet på en avskild plats, efter respondentens önskemål, medan alla andra 
genomfördes på respektive respondenters arbetsplats. Intervjuernas längd varierade 
allt ifrån 20 minuter upp till 46 minuter. 

 

4.3 Urval 
 
Vårt urval av respondenter till intervjuerna består av sex fritidslärare, som arbetar på 
sex olika fritidshem i tre olika kommuner, med olika lång arbetserfarenhet i yrket. 
Urvalet kommer av personliga kontakter och rekommendationer av fritidslärare i vår 
närhet. Vi ansåg det vara relevant att få höra både erfarna fritidslärares och mer 
nyexaminerade fritidslärares upplevelser och tankar kring bildskapande i 
mångkulturella fritidshem. Relevansen av det urvalet var att fånga ett så brett 
perspektiv i frågan som möjligt. De nyare fritidslärarna har fått en mer teoretisk 
utbildning med koppling till forskning om olika sätt att lära och de som arbetat under 
lång tid har skaffat sig egna erfarenheter om olika metoder som ger resultat till 
språkutveckling och lärande. Merparten av respondenterna arbetar på skolor som har 
en hög andel elever med annan etnisk bakgrund än svensk. Vi har valt att ge våra 
respondenter fingerade namn i studien. 

 Beskrivning av respondenter 4.3.1

 
Sofia är en nyutbildad fritidslärare med ämnesbehörighet i bild. Hon arbetar i en 
mellanstor stad i Sverige på ett mångkulturellt fritidshem med elever i årskurs 1-5. 
Skolan ligger i ett bostadsområde som består av villor och lägenheter i ett av de yttre 
områdena i staden. Fritidshemmet har ca 100 stycken elever inskrivna och där arbetar 
fyra stycken fritidslärare just nu. 
 
Kristina är en pedagog med fritidsledarutbildning som arbetar på en internationell 
friskola i utkanten av en mellanstor stad i Sverige. Fritidshemmet har ca 70 elever i 
årskurs 2-5 och där arbetar två fritidspedagoger med stöd från övrig personal på 
skolan. Till den här skolan får föräldrarna ansöka och i och med den internationella 
inriktningen så har merparten av eleverna en mångkulturell bakgrund.  
 
Anette är en erfaren fritidspedagog som arbetar på ett mångkulturellt fritidshem i en 
småstad i Sverige med elever i årskurs F-2. Skolan ligger mitt i ett bostadsområde med 
låg status och där majoriteten av de boende har en mångkulturell bakgrund. Just 
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denna fritidshemsavdelning har 38% elever med mångkulturell bakgrund. Avdelningen 
har ca 70 elever inskrivna och där arbetar fyra fritidspedagoger.  
 
Veronica är en erfaren fritidspedagog som arbetar på ett till viss del mångkulturellt 
fritidshem. Hon arbetar i en småstad i Sverige med elever i årskurs F-2 och skolan 
ligger i centrala delarna av staden. Just detta fritidshemmet har en montessori 
inriktning och hit får föräldrarna ansöka speciellt om att få gå där. Där går 34 elever just 
nu men ska utökas till hösten, på den elevgruppen arbetar det två stycken 
fritidspedagoger. 
 
Gunilla är en erfaren fritispedagog som arbetar på ett mångkulturellt fritidshem i en 
mellanstor stad i Sverige med elever i årskurs 2. Skolan ligger i ett bostadsområde 
med både villor och lägenheter med stora kontraster i områdets ekonomiska status. 
Fritidsavdelningen där Gunilla arbetar har ca 50 inskrivna elever och totalt är det fyra 
fritidspedagoger som arbetar där. 
 
Inga-Lill är en förskolelärare med lång erfarenhet med arbete på fritidshem. Hon 
arbetar på ett mångkulturellt fritidshem med en betydande del nyanlända elever i en 
mindre ort i Sverige. Skolan ligger i ett villaområde men har hela orten som 
upptagningsområde, vilket medför en elevgrupp med varierad kulturell- och ekonomisk 
bakgrund. Fritidshemmet har ca 70 stycken inskrivna elever i årskurs 2-5 där fyra 
fritidspedagoger arbetar.  
 

4.4 Bearbetning av data 
 
Vid en kvalitativ analys behöver man enligt Denscombe (2009) utgå från fyra olika 
principer. Den första principen innebär att alla slutsatser ska grunda sig på de data 
man samlat in. Den andra principen handlar om att forskaren noggrant ska läsa igenom 
sitt material för att minska risken för feltolkningar. Den tredje principen understryker att 
forskaren ska undvika att blanda in egna fördomar. Slutligen handlar den sista 
principen om att forskningen ska utgå från en repetitiv process, vilket betyder att 
forskningens alla delar hela tiden undersöks och jämförs metodiskt med koder, 
kategorier och begrepp i studien upprepande gånger.  

Dahlgren & Johansson (2009) visar exempel på hur man kan arbeta med 
fenomenografisk analys. Först läser man igenom de transkriberade intervjuerna. 
Därefter försöker man urskilja delar av datamaterialet som känns extra betydelsefulla. 
Steg tre är att jämföra materialet och därigenom hitta likheter och skillnader. Sedan 
grupperas datasvaret i olika kategorier, vilka namnges och därefter undersöks igen för 
att eventuellt slås samman till färre kategorier. I slutet av analysarbetet behöver man 
också reflektera över empirins koppling till teorin man utgår ifrån. Denscombe (2009) är 
lite mer detaljerad i sin beskrivning av den kvalitativa bearbetningen av empirin och 
lyfter fram kodning som ett första steg i analysen av materialet innan en kategorisering 
kan ske. En kodning innebär att fånga upp olika händelser, känslor, ord och begrepp 
som återkommer och är relevanta för forskningsfrågan.  

I vår studie valde vi att spela in intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner, för att 
senare kunna transkribera och läsa igenom materialet noggrant. Vi började med att 
säkerhetskopiera intervjuerna som en säkerhetsåtgärd. Därefter läste vi igenom 
transkriberingen repetitivt och kodade av intervjumaterialet efter händelser, känslor och 
begrepp som var extra relevanta för vår studie (Denscombe, 2009). Med hjälp av 
kodningen hittade vi kategorier som ledde oss vidare till våra slutsatser. Vid analysen 
har vi utgått från Denscombes (2009) principer och samtidigt haft vår forskningsfråga 
och teori i fokus.  
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4.5 Forskningsetiska överväganden 
 
I en forskningsstudie är det väldigt viktigt att rätta sig efter forskningsetiska principer för 
att skydda de olika individerna som deltar i studien. Vetenskapsrådet (2002) 
poängterar vikten av att följa de fyra grundkraven i individskyddskravet: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om vad studien 
handlar om och att det är frivilligt att delta.  
 
Samtyckeskavet innebär att forskaren ska ha fått tillstånd av deltagarna för 
genomförandet av studien och att de har rätt att hoppa av och avbryta när de vill. 
  
Konfidentialitetskravet innebär att alla respondenters personuppgifter ska fingeras och 
forskaren ska förvara materialet så att inga obehöriga kommer åt det. 
 
Nyttjandekravet innebär att forskaren endast använder de insamlade uppgifterna till det 
förutbestämda forskningsändamålet. 
 
Vi valde att skicka ut mail till våra utvalda respondenter med information om vår studie 
och att vi är intresserade av att få höra om deras upplevelser och erfarenheter gällande 
bildskapande aktiviteter i mångkulturella fritidshem. Vi redogjorde tydligt för de fyra 
grundkraven i de forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet, så respondenterna 
fick insikt i deras rättigheter gällande deras medverkan i vår studie.  
Intervjuerna genomfördes på platser som valdes av respondenterna, miljöerna var 
avskilda och gav en avslappnad känsla. På det viset blev vi inte avbrutna eller störda 
av andra och respondenten fick fördelen att känna sig trygg i en bekant miljö vilket 
jämnade ut maktbalansen i och med att vi vid några av tillfällena var två som 
intervjuade. Vi bad om tillåtelse att spela in intervjuerna och förklarade att vi endast 
använder materialet till vår studie och raderar allt inspelat material efter färdiggjort 
arbete.  

 

4.6 Studiens kvalitet 
 
Det är av stor vikt att studien har en god kvalitet som kan mätas och säkerställas så att 
resultatet kan komma till användning (Sandberg och Faugert, 2012). Detta sker genom 
olika kvalitetssäkringsprocesser som kan förtydligas av tre begrepp: trovärdighet 
(reliabilitet) tillförlitlighet (validitet) och överförbarhet (generaliserbarhet).  
 
Trovärdighet betyder att det som undersökts och analyserats har bearbetats på ett 
noggrant och korrekt sätt så att datainsamlingsmaterialet är relevant och kopplat till 
syfte och frågeställnigen som en röd tråd genom hela studien. Trovärdighet innebär 
även att forskaren ska hålla sig objektiv och neutral under forskningsprocessen utan 
egen påverkan av studieresultatet (Denscombe, 2009).  
 
Tillförlitlighet avser studiens exakthet och noggrannhet. Enligt Sandberg och Faugert 
(2012) ska en annan forskare kunna göra om studien och komma fram till samma 
resultat vid användandet av samma datainsamlingsmetod genom att följa den 
dokumenterade utvärderingsprocessens upplägg. Vid kvalitativa metoder krävs det att 
forskaren är tydlig och transparent i beskrivningen av genomförandet så att andra 
forskare kan följa varje steg i studien och se den röda tråden genom datainsamlingen, 
analysen och resultatdiskussionen. 
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Överförbarhet innebär att forskarna har ambitionen att skapa “igenkännlighet” i studien 
genom att beskriva alla forskningsstegen så detaljerat och noggrant som möjligt. Där 
igenom kan andra känna igen sig i situationerna, erfarenheterna och tankarna i sin 
egen kontext (Denscombe, 2009). 
 
I vår studie har vi ansträngt oss att ta hänsyn till ovanstående begrepp i arbetet med 
genomförande, datainsamlingsmetod och resultat. Vi har försökt vara objektiva, 
korrekta och noggranna genom hela forskningsprocessen. Våra intervjufrågor är 
utformade så att vi skulle få svar på våra frågeställningar och analysen av 
intervjumaterialet genomfördes grundligt samt dokumenterades väl. 
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5 Resultat 
 
I nedanstående avsnitt kommer vi att redovisa vårt resultat från de intervjuer som 
genomförts. Efter att ha sammanställt vårt empiriska material har vi efter en 
kategorisering fått fram tre teman som går i linje med vårt syfte och våra 
frågeställningar. De teman vi valde ut är: Mångkulturell inverkan på bildskapande 
aktiviteter, pedagogiska konsekvenser genom bildskapande och kommunikation och 
interaktion mellan elever vid bildskapande. I vissa teman har vi lagt till underrubriker. Vi 
har intervjuat sex stycken respondenter, från sex olika mångkulturella fritidshem, som 
vi hädanefter benämner med fingerade namn, det finns en respondentbeskrivning i 
metodkapitlet. 
 

5.1 Mångkulturell inverkan på bildskapande aktiviteter  
 
Under den här rubriken beskriver vi vad fritidslärare anser att de behöver tänka på i 
genomförandet och ta hänsyn till i bildskapande aktiviteter i en mångkulturell 
fritidshemsverksamhet. 
 

 Upplevelser av mångkulturalitet i bildskapande 5.1.1

 
Majoriteten av våra respondenter upplevde inte att de märkte någon skillnad i 
elevernas bildskapande beroende på om de hade en mångkulturell bakgrund eller inte.  
 

Anette: Nej, nej jag tycker faktiskt inte det. 
 

Kristina: Nej [...] Så det är rätt intressant. För jag tänkte att det kanske skulle 
märkas mer allmänt liksom så här men det gör det faktiskt inte utan och det 
är väl lite med barnen att de hittar ju det där som är gemensamt. 

 
Respondenterna hade inte mycket mer att tillägga än att de inte såg någon direkt 
skillnad på bildskapandet i elevgruppen beroende på om deras bakgrund var 
mångkulturell eller ej.  
Men en av respondenterna hade dock lagt märke till att elever med mångkulturell 
bakgrund generellt valde bort det fria bildskapandet och att de ofta hade svårt att hitta 
fantasi för att komma igång med en bilduppgift. Därför valde fritidslärarna att ha många 
styrda bildaktiviteter på fritidshemmet.  
 

Inga-Lill: Jag kan se skillnader från våra invandrarbarn till våra svenska barn 
som har haft denna tillgång till pennor, sax, kritor, måla. Alltså om de har 
varit på dagis och de har fått den här givna planen har, känner jag, så 
mycket mer med sig än våra invandrarbarn har jättesvårt för att, alltså 
överlag, det finns ju undantag med allting, men har jättesvårt med att ta tag i 
och se vad det är de ska göra, alltså materialbiten där “vad ska jag göra med 
detta?” och “hur ska jag göra?”. Och alltså ta fram, jamen fantasin.  

 
Respondenten upplever att elever med mångkulturell bakgrund är mer ovana vid 
tillgången till och användandet av bildskapande material, vilket gör att de har svårare 
att komma igång eller att hitta fantasi och kreativitet i skapandet. 
Elevernas mångkulturella bakgrund kopplat till bildskapandet, hade i ett fall visat sig 
genom en diskussion med en förälder efter att eleven kommit hem med en stjärna 
gjord av trä. Föräldern hade en helt annan syn på symbolens innebörd jämfört med 
läraren som utformat bildaktiviteten.  
 

Kristina: Så skulle vi binda ihop stjärnor. Och då gjorde vi ju liksom två 
trekanter och så band de ihop dem med snöre, rött då ju. Och då är det 
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alltså en pappa här som väljer att säga, undrar vad fan det är för djävla skit 
vi har gjort, när han kommer och ska hämta sitt barn på fritids sen då ju. 
Detta var ju gjort i skolan och då säger mina kollegor ja vad då tyckte de, de 
har gjort en stjärna. Ja men det var ju då rasistiskt då säger han. För då ser 
ju han Davidsstjärnan då i detta. 

 
Citatet visar ett exempel på symbolers olika innebörder och vad människor kan tolka in 
i dem, beroende på deras sociala och kulturella bakgrund.  
 

 Anpassning av bildaktiviteter vid högtider 5.1.2

 
Flera av våra respondenter berättar att de vid svenska högtider, som exempelvis jul 
eller påsk, väljer att anpassa sina bildaktiviteter. En del har valt att byta ut traditionella 
tomtar och påskkycklingar mot mer neutrala alternativ som ljustillverkning och vårkort 
medan några respondenter i stället erbjuder valfrihet i bildskapandet vid högtider. Detta 
på grund av att en del elever inte får eller har velat delta i det traditionella skapandet. 
En av respondenterna sa att eleverna oftast kunde välja mellan olika alternativ.  
 

Sofia: Vi har ju elever med annan tro, det har vi ju, och vissa aktiviteter 
kanske inte är genomförbara på grund av de är anknutna till, alltså som 
påsken och julen, som är väldigt kristna högtider eller så. [...] Men det är väl 
där i så fall som det kanske sätter lite käppar i hjulet ibland att man har barn 
på fritids som inte, ja har lov av föräldrarna eller att själva inte vill men då får 
man, det finns alltid vägar att kringgå att hitta på andra alternativ eller rent 
utav välja en annan aktivitet i stället. 

 

Kristina: Nu i julas var det likadant att vi kan ju göra grejer inför jul bara för 
att det ska vara lite pyssel, att man kan säga att det är lite juligt [...] vi gjorde 
ljuslyktor istället och stöpte lite ljus istället [...] men det har jag ju insett att det 
finns ju ganska mycket mer man kan göra, men som ändå funkar hela året 
egentligen, fast man kanske tycker det är mysigt just vid jul. 

 
Några fritidslärare hade i de här situationerna hittat alternativ till det mest typiska 
bildskapandet vid högtider och erbjöd eleverna flera aktiviteter att välja mellan. Medan 
en fritidslärare beskrev att de valt bort det mest traditionella bildskapandet vid högtider. 
Några respondenter sa att de hade reflekterat över elevernas mångkulturella bakgrund 
kopplat till bildskapandet, men att de inte såg några problem i nuläget med att fortsätta 
med det traditionella skapandet. De var däremot öppna för att ändra på upplägget av 
bildskapande aktiviteter vid olika högtider om det skulle behövas.  
 

Anette: Nej, inget så som har… i och med att det är frivilligt [...] Så jag vet 
inte, men jag har inte stött på att det varit något problem så någon gång. 
Men det blir kanske mer och mer vanligt ju mer och mer elever det kommer 
liksom, många av dem vi har här är födda i Sverige också och har vant sig 
vid kulturen här. 
 

Veronica: Nej, vi har ju inte det, inte alls. Vi har ju väldigt förstående föräldrar 
och de är tacksamma för vad vi än gör. Så nej ingenting sådant. [...] Men är 
det så, så får vi ju försöka hitta någon lösning. 

 
Respondenterna uttryckte att majoriteten av deras elever är födda i Sverige och har till 
stor del anammat den svenska kulturen och våra traditioner. Även föräldrarna visar på 
kulturanpassning och har förståelse för de traditionella bildskapande aktiviteter som 
erbjuds på fritidshemmen. Det här har medfört att respondenterna i de här 
fritidshemmen ännu inte har behövt anpassa bildskapandet vid olika högtider till en 
mångkulturell kontext men är villiga att hitta lösningar om det skulle behövas i 
framtiden. 
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En av våra respondenter tänkte annorlunda. Där de på deras fritidshem höll fast vid de 
svenska traditionerna utan någon speciell anpassning efter andra religioner eller 
kulturer, eftersom de inte hade upplevt några problem med det och även att de ville 
lyfta fram de svenska traditionerna för elevgruppen. 
 

Inga-Lill: Nej. Alltså just det här, är vi mycket, alltså respekten för varandra. 
Vi får liksom inte backa. Sverige är Sverige och 6:e juni är vår nationaldag. 
Vi sjunger och gör det vi ska, att respekten för det och samma som vi ska ha 
respekten för vad de har i sitt land.  

 
Respondenten påpekade att det är viktigt att visa respekt för varandra och varandras 
kulturer. Men visar även på vikten av att hålla fast vid de svenska traditioner som vi har 
i landet vid exempelvis bildskapande aktiviteter kring de svenska högtiderna. 
 

5.2 Pedagogiska konsekvenser genom bildskapande 
 
Under den här rubriken beskriver vi hur respondenterna upplever att bildskapande 
aktiviteter påverkar elevgruppen i en mångkulturell fritidshemsverksamhet. 
 

 Gemensamma bildprojekt 5.2.1

 
Genom olika pedagogiska val som fritidslärare gör med bildskapande aktiviteter 
uppstår olika konsekvenser i praktiken. Till exempel är inte alltid de styrda och 
obligatoriska bildskapande uppgifterna särskilt uppskattade av eleverna till en början 
men fritidslärarna berättade att under tiden brukade den känslan vända och i slutänden 
kunde eleverna se med stolthet på sitt arbete. De flesta fritidshemmen hade även vid 
olika tillfällen gemensamma projekt som alla elever skulle delta i, ofta större tavlor eller 
andra alster som visades upp för allmänheten. I de projekten såg fritidslärarna att det 
genererade till en gemenskapskänsla i elevgruppen och skapade samtalsämnen om 
uppgiften och hur bra slutprodukten blev. På merparten av de fritidshem vi besökte 
uttryckte fritidslärarna att många av eleverna beskrev med stolthet vad de gjort och 
pekade gärna ut vad de bidragit med i de gemensamma bildprojekten. 
 

Anette: Det man vill är ju liksom att barnen ska få testa på olika tekniker, 
olika material vill att de ska få upp ögonen för, en del barn de tycker ju inte 
om att måla och bild och de grejerna men att man ändå kan liksom visa dem 
vad som finns och, för mycket av vår bild är frivillig och så har vi en del 
grejer som vi vill att alla ska göra. Vi har lite gemensamhetsmålningar som vi 
har gjort ibland. 
 

Intervjuare: Som den vackra tavlan bakom dig? 
 

Anette: Ja, den har vi gjort nu, då får alla vara med som är på fritids den 
dagen får vara med och måla. Och oftast är det så då “åhh [negativt tonläge] 
ska vi måla…” och sen när de börjar så “åhh [positivt tonläge] det här är ju 
jättekul!” Ja, det är ju också så sen när de sitter och tittar på den sen så… 
“den har jag satt dit och det har jag gjort”. 

 
Här ovan fångar respondenten elevernas upplevelser av styrda aktiviteter med fokus 
på ett gemensamt bildskapande. Till en början kunde eleverna ha en negativ inställning 
till uppgiften, men i arbetet upptäcka glädjen i skapandet och kunde i efterhand se på 
det skapade alstret med stolthet.  
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 Upplevd effekt av lugn genom bildskapande 5.2.2

 
Majoriteten av våra respondenter svarade i intervjuerna att de ofta upplevde att olika 
bildskapande aktiviteter skapade en effekt av ett lugn och en trivsam miljö i 
elevgruppen. Det berodde till viss del på vilken typ av bildaktivitet som genomfördes.  
 

Gunilla: Många gånger så kan jag ju se, det beror lite på vad det är för bild 
också så klart, men som den här mangagruppen nu. De blir ju otroligt lugna. 
Det blir väldigt väldigt lugnt och de går verkligen in i detta. 
 

Veronica: Ja, det kan jag se att den effekten att det lugnar lite. Så klart 
beroende på vilken sorts aktivitet, är det liksom någon där man måste gå 
och skölja mycket vatten och, blir det lite rörligare […] då kanske det inte har 
den effekten. Men om man bara sätter sig ner med en vanlig simpel 
målarbild [...] då får man ju ner dem på ett helt annat sätt. Så det kan jag se 
den effekten. 
  

Som citaten visar så upplever respondenterna att arbetsmiljön påverkas av aktivitetens 
karaktär. Bland annat nämndes de “enklare” och mer stillasittande bilduppgifterna, att 
de gav mer lugn än de mer omfattande och momentrika aktiviteterna. Där lyfter de 
bland annat att färglägga färdiga målarbilder, teckna manga, rita fritt och enklare 
pyssel. Å andra sidan kunde vissa typer av bildaktiviteter ge en motsatt effekt med en 
mer rörig och högljudd stämning bland eleverna, exempelvis vid aktiviteter som krävde 
vatten eller andra typer av kladdiga material.  
 

 Elever som visar ointresse inför bildskapande 5.2.3

 
En annan vanlig kommentar hos våra respondeter var att en del av eleverna, främst 
killar, ofta reagerade negativt på de styrda bildaktiviteterna till en början men att det i 
stort sätt alltid vändes till positiva reaktioner i slutänden. 
 

Inga-Lill: Har vi bara fått dem till att, detta är dagens alltså, detta är vad vi 
ska göra, och har fått dem till att landa ner och de har börjat komma igång. 
Sen beror det ju självklart på vad det är, men så kan de bli alltså väldigt 
igång och vill göra det och tycka att det är roligt. [...] Under den fria leken kan 
de ju dona och greja med det. Men att få in de här negativa som tycker det 
är “så tråkigt” och “det är så jobbigt” och “jag har ingen fantasi” och “jag kan 
ingenting”, att få med dem. Då är det underbart att se dem när de inspirerar 
varandra och det blir någonting utav det. 

 
Här kan vi läsa i citatet att elever, främst killar, uttrycker ofta en ovilja och visar på en 
osäkerhet inför bildaktiviteten. Respondenten beskriver dock även att dessa ovilliga 
personer när de väl kommit igång med skapandet ofta ändrar inställning och verkar 
tycka det är roligt. 
 

 Inspiration genom bildskapande aktiviteter 5.2.4

 
En annan konsekvens av bildskapandet kunde vara att eleverna inspirerade varandra 
på olika sätt. Dels till att göra liknande bildaktiviteter och dels till att bidra med idéer och 
tips till specifika uppgifter. Bildskapandet kunde också inspirera eleverna till lekar 
kopplat till den aktuella uppgiften. 
 

Sofia: Ja de blir inspirerade ofta. Även om vi har pysslet mest på måndagen 
och tisdagen så kanske de fortsatte på torsdagen och fredagen till och med 
och vill fortfarande göra pysslet eller att om de gör någonting annat ut av 
det. Att vi hade en idé “amen jag vill bygga vidare på den, jag vill utveckla 
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den med någonting annat” och då gör dem det och då behöver de inte ens 
be om det utan de gör det självmant. 

 
Elevernas inspiration från bildskapande aktiviteter, som beskrivs här ovan, uppmuntras 
av fritidsläraren i det här fallet genom att eleverna tillåts vara kreativa och får möjlighet 
att utveckla sina idéer. 
 
Två av respondenterna berättade under intervjuerna även att de ofta arbetar med 
åldersintegrerade grupper under bildaktiviteterna. Vilket medförde att eleverna lärde 
känna nya kompisar i olika åldrar, vilket de hade glädje av på raster och andra tillfällen 
under skoldagen. 
 

Sofia: Vi har ju alla åldrar från sju till tio och då blir det ju väldigt 
åldersintegrerat samtidigt. Så att i det här skapandet finns det ju möjligheter 
för de här barnen att knyta an till nya kontakter. “Aa men du där vad heter 
du? Kan du skicka mig den saxen?” Alltså så och att de där utifrån kanske 
på rasten sen “amen ska vi leka?” 

 
Här ser vi ett exempel på hur bildskapande aktiviteter kan leda till nya elevrelationer. 
 

 

5.3 Kommunikation och interaktion mellan elever vid bildskapande  
 
Under den här rubriken beskriver vi vilken påverkan som fritidslärare upplever att 
bildskapande aktiviteter kan ha på elevers interaktion och kommunikation dem 
emellan. 

 
 Kommunikation i form av småprat 5.3.1

 
Majoriteten av våra respondenter upplevde ofta att eleverna småpratade med varandra 
under bildskapandet och upplevde samtalen som till största del positiva där de kunde 
beröra allt möjligt, som allmänt prat om kompisar, livet och vad de är intresserade av 
just nu. Eleverna pratade gärna om motiven och kommenterade vad man själv gjorde 
och berömde kompisen bredvid. 
 

Sofia: Det beror på vad det är för pyssel. Är det mer avancerade grejer så är 
det ju oftast “Hur gör man nu?” “Hur gjorde du?” Liksom eller “jag kan hjälpa 
dig”, “så här gör man” eller “jag fattar inte, Anton hjälp!” Eller så är det något 
enklare och då pratar man om skolan eller kompisar, idoler eller familjen och 
berättar någon rolig historia eller något. Så det är mycket både och men det 
skiftar ju utifrån vilken aktivitet vi har satt upp. 
 

Veronica: Men jag tycker oftast generellt att de sitter ner och berömmer 
varandra och det är rätt så gott att höra. De kan sitta där och säga: “Åhh vad 
fint du har gjort Erna” och det tycker jag är rätt så gott att de har den 
förmågan, den här uppmuntran, ja de är goa på det viset och duktiga på att 
uppmuntra varandra och jag försöker att trycka på det då ”vad bra att du sa 
så, det var snällt sagt”. 

 
Kommunikation och interaktion uppstår mellan eleverna hela tiden i bildskapande 
aktiviteter. Eleverna får här chansen att umgås och stärka banden mellan sig genom 
småprat med varandra under tiden de arbetar.  
Några lite mindre positiva observationer har respondenterna också upplevt. Många av 
våra respondenter nämnde att det finns de elever som nästan alltid bara kommenterar 
hur dåligt man själv ritar eller klarar av uppgiften. De vill gärna göra sina uppgifter helt 
perfekt och känner att de misslyckas med det, vilket kanske är vanligt i den åldern, eller 
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så upplevde respondenterna att eleverna bara sökte lite uppmärksamhet från 
omgivningen.  
 

Anette: Nej, jag tycker nog att det blir positivt för det mesta. Det som är lite 
tråkigt är om någon liksom “jag kan inte rita” eller “ mitt blir så fult.  
 

Gunilla: Eftersom de är åtta år så tycker de alltid att sitt eget är jättefult. Då 
får man prata om det.  

 
De negativa kommentarerna från eleverna om sitt bildskapande upplevdes av 
respondenterna som tråkigt och vanligt förekommande. Det här var något som 
fritidslärarna försökte förebygga och bemöta.  
En av respondenterna upplevde även att det ibland uppstod en del tuff och onödigt 
hård kommunikation mellan elever som gärna ritade olika dataspelsscener eller 
krigsteckningar med mycket blod och våld.  
 

Anette: Jo det kan det bli, det blir ofta ett ganska hårt språk då kanske… “då 
kommer jag och skär halsen av dig […] då får man försöka styra om det lite. 

 
Citatet pekar på elevkommunikation som påverkas av bildens innehåll och rådande 
populärkultur. 
 

 Elevinteraktion 5.3.2

 
Många av våra respondenter upplevde även att eleverna under de olika bildskapande 
aktiviteterna ofta hjälpte varandra med olika tips, råd och med praktiska handlingar. En 
respondent nämnde specifikt hur eleverna hjälpte sina kompisar rent språkligt då de 
eleverna inte förstod det svenska språket så väl. 
 

Veronica: Nej, jag tycker att de är hjälpsamma, jag tycker det. […] För det 
kan vara så att de sitter och ritar och så får de inte till det och då kan de be 
kompisen om hjälp. Så här och om man säger att någon sitter och ritar en 
teckning och någon säger “åhh vad fin den är Amina”, då kan det vara “vill 
du ha den av mig? Vi kan kopiera den så kan du också få måla”. Alltså de är 
väldigt så generösa och hjälpsamma. 
 

Sofia: Det allra största som jag kan se är ju kommunikationen, att barn som 
har ett fungerade svenskt språk oftast står till hjälp och hjälper de barnen 
som inte har det när de sitter och pysslar. Ja, men när de inte vet hur de ska 
förklara liksom eller om de inte kan förstå så kan kompisen “ amen hon 
menar så här” det är alltså automatiskt att de tar över min roll, att även att 
jag har förklarat en gång så, och eleven inte förstår ordenligt så kan 
kompisen ta vid och hjälpa till för att dom har ett fungerande språk. 

 
Kommentarerna visar här på positiva interaktioner som kan uppstå mellan eleverna 
genom generösa och hjälpsamma handlingar i bildskapandet. 
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6 Analys 
                                     
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vår analys av vårt föregående 
resultatkapitel. Mot bakgrund av det sociokulturella perspektivet och vår tidigare 
forskning har vi valt att visa vad våra intervjuade fritidslärare har för upplevelser av 
bildskapande aktiviteter på mångkulturella fritidshem. Vi presenterar vår analys under 
de tre teman som vi tidigare använt i resultatdelen. 
 

 

6.1 Mångkulturell inverkan på bildskapande aktiviteter 
 
Efter att ha analyserat vårt resultat angående mångkulturell inverkan på bildskapande 
aktiviteter på mångkulturella fritidshem, kunde vi se att elevernas bakgrund inte hade 
någon större betydelse. Det som respondenterna uppmärksammat och som de 
upplevde hade mest mångkulturell inverkan på bildskapandet var skapande kring de 
svenska högtiderna. Utöver det var det bara en av våra respondenter som pekade på 
andra upplevelser av elever med utländsk bakgrunds bildskapande, som exempelvis 
elevernas ovana av att använda olika bildmaterial. 
 
Utifrån vårt empiriska resultat kan vi se ett återkommande mönster vid bildskapande 
aktiviteter i samband med svenska högtider på våra fritidshem. Flertalet av våra 
respondenter hade valt att göra någon form av anpassning av bildskapandet för att visa 
hänsyn mot elevernas och föräldrarnas religiösa och kulturella bakgrund. Om vi speglar 
detta i ljuset från det sociokulturella perspektivet så finns det en grundtanke där om att 
människor formas av den kulturen vi växt upp i och befinner oss i. Säljö (2012) skriver 
att genom “språklig mediering blir vi delaktiga i en kulturs eller ett samhälles sätt att se 
på och förstå omvärlden. Vi erövrar som barn språket i samspel med personer i vår 
närhet, och på så sätt tar vi till oss specifika sätt att se på världen” (Säljö 2012:191). 
Elevernas nedärvda kultur och värderingar kan därför innebära essentiella värden för 
eleverna med utländsk bakgrund och deras föräldrar vilket också majoriteten av våra 
respondenter verkar respektera genom att anpassa bildskapandet där efter. 
Fritidshemmens anpassning bestod bland annat av alternativa uppgifter, bildskapande 
fria från religiösa kopplingar eller frivillig medverkan i aktiviteten.  
 
Fritidshemmens anpassningar av bildaktiviteter kring de svenska högtiderna stämmer 
till viss del överens med Lahdenperäs (2004) och Wiggs (2008) forskning om 
mångkulturella skolor. Lahdenperä (2004) skriver att en mångkulturell elevgrupp i 
skolan behöver synliggöras i planeringen av verksamheten. Planeringen behöver 
omfatta och ta hänsyn till färdigheter, språk och andra viktiga aspekter för eleverna. 
Wigg (2008) beskriver olika kulturkrockar som kan uppstå i den svenska skolan. Ett 
exempel som nämns handlar om hur elever med annan etnisk bakgrund vars gamla 
värderingar krockar med nya värderingar, vilket Wigg menar på kan både skapa hinder 
och nya möjligheter för eleverna. Medan andra berättelser från avhandlingen pekar på 
motsatsen, en mer problemfri start i den svenska skolan, då några elever kände att de 
snabbt anpassade sig till den nya kulturen utan att uppleva några slitningar i deras 
identiteter. Det sista exemplet var något som ett par av våra respondenter upplevde på 
deras fritidshem, bland annat nämndes förstående föräldrar som anpassat sig efter den 
svenska kulturen och elever som har annan etnisk bakgrund men är födda i Sverige 
och känner sig hemma i den svenska kulturen. 
 
Vi hade en respondent som uttryckligen sa att de på deras fritidshem inte anpassade 
sina bildskapande aktiviteter någonting efter elevernas mångkulturella bakgrund vid de 
svenska högtiderna. Deras tanke var istället att de ville lyfta fram de svenska 
traditionerna för elevgruppen. I motsats till vad respondenten här säger så vill Eklund 
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(2003) istället visa på vad som bör ingå i en interkulturell lärandesituation. Eklund 
önskar se en ökad förståelse för olika kulturella värderingar, att eleverna fostras i ett 
demokratiskt förhållningssätt i fråga om interkulturalitet.  
 
Ett exempel från vårt resultat på en kulturkrock som kan uppstå beskrivs av en av våra 
respondenter. I det här fallet hade eleverna skapat en trästjärna och fick nu ta med 
dem hem. När pappan till en elev såg stjärnan reagerade han starkt och blev upprörd 
eftersom han tolkade in andra saker i stjärnan (symbolen) än vad som var tänkt. Han 
såg stjärnan som en rasistisk symbol med koppling till den judiska Davidsstjärnan. 
Något som vi kan läsa in i det som Spännar (2001) beskriver i sin avhandling. Vissa 
samtalsämnen kan i det ena landet ses som naturliga, medan de i det andra landet är 
tabubelagda och kontroversiella. Spännar menar här att det gäller att ha förståelse för 
att varje samhälle har olika regler och tankar om hur man uttrycker och beter sig i olika 
sammanhang. 
 
Vi såg en tydlig skillnad på en av respondenternas svar i jämförelse med de andra 
respondenternas upplevelser om mångkulturell inverkan på bildskapande aktiviteter på 
fritidshemmen. Den respondenten upplevde att elever med mångkulturell bakgrund 
generellt valde bort det fria bildskapandet och att de ofta hade svårt att hitta fantasi för 
att komma igång med en bilduppgift. En trolig anledning till det, som vi kan utläsa i 
resultatet, är att elever med mångkulturell bakgrund är mer ovana vid tillgången till och 
användandet av bildskapande material. Därför valde fritidslärarna på det fritidshemmet 
att ha många styrda bildaktiviteter på fritidshemmet för att hjälpa eleverna att utvecklas 
i området. Detta stämmer överens med Linds (2010) tankar om att våga prova nya 
saker inom bildskapande, vilket kan vara svårt till att börja med. Lind understryker att 
genom att testa nya saker i bildskapande kan det leda till att se möjligheter och 
vidareutveckla sitt skapande. 

 
Beslutet som respondenten i avsnittet ovan valde att använda sig av, styrda 
(obligatoriska) bildaktiviteter, anser vi har stöd i den sociokulturella teorin för att hjälpa 
eleverna att få utveckla nya färdigheter. Säljö (2012) beskriver den kommunikation som 
sker mellan människor för något som formar våra tankar, vår fantasi och estetiska 
uttryckssätt. Vygotskij benämnde denna typ av kommunikation som “högre funktioner”. 
Genom fritidslärarens kommunikation och organisation i och kring olika bildskapande 
aktiviteter och med en känslighet inför elevernas intresse så kan dessa styrda 
bilduppgifter skapa meningsfullhet hos dem. I upplevelsen av det meningsfulla följer 
ofta en hunger att få lära sig mer, en proximal utvecklingszon, hos eleverna. 
 

6.2 Pedagogiska konsekvenser genom bildskapande 
 
Utifrån resultatet av våra intervjuer kan vi se att de pedagogiska val som fritidslärare 
gör i och runt omkring bildskapande aktiviteter kan påverka elevernas inställning och 
upplevelser av bildaktiviteterna. Respondenterna beskriver sig uppleva att de olika 
bildskapande aktiviteterna genererar varierade effekter eller känslotillstånd som visar 
sig hos eleverna. Här i analysen valde vi ut tre upplevda effekter i form av: ett lugn, en 
gemenskapskänsla och inspiration. 
 
Flera av våra respondenter nämnde att bildaktiviteter ofta spred ett lugn hos eleverna, 
framförallt vid de aktiviteter som innehöll få moment och som inte innebar förflyttningar 
i rummet. Det här lugnet som infinner sig hos eleverna tolkar vi som ett flow. Häikiö 
(2007) skriver att elever i bildskapandet kan komma in i ett flow, en plats och 
upplevelse utanför tid och rum vilket innebär att de känner en tillfredsställelse i arbetet. 
Det här beror på att det i skapandet bildas ett möte mellan intryck och uttryck. Även 
Lind (2010) visar på i sin avhandling att elever i estetiska lärprocesser bland annat lär 
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sig att fokusera, koncentrera och rikta sitt intresse, vilket vi upplever sker i dessa 
lugnare bildaktiviteter. 
 
Majoriteten av våra respondenter berättade att de använde sig av olika gemensamma 
bildprojekt där alla eleverna på fritidshemmet skulle delta. Vår tolkning av 
fritidshemmens avsikt med de gemensamma projekten var att de ville skapa 
gemenskap i gruppen, att eleverna skulle få möjlighet att träna på samarbete och att 
synliggöra alla eleverna på fritidshemmet. En annan aspekt som vi ser hos de flesta 
fritidshemmen i vår studie är att de vill få in det estetiska och kreativa genom att 
erbjuda eleverna att få testa på nya och olika bildmaterial och tekniker.  
I det sociokulturella perspektivet skriver Säljö (2012) om att kunskap blir till i samspel 
med andra och är inget som överförs från människa till människa utan ses i stället som 
olika aktiviteter som eleven deltar i. Genom dessa gemensamma aktiviteter utvecklas 
de språkliga redskapen hos eleverna, som kommer från den kulturella gemenskapen. 
Säljö menar på att som lärare är det därför viktigt att organisera och planera samspelet 
mellan elever och lärare så att eleverna får möjlighet att ta till sig kunskaper genom 
deltagande i aktiviteten. Även Gibbons (2010) beskriver hur det sociokulturella 
synsättet påverkar undervisningen och lärandet, då elever och lärare ses som aktiva 
aktörer och lärandet sker genom deras samarbete. 
 
Många av respondenterna nämnde att en del elever hade en negativ inställning till de 
styrda gemensamma uppgifterna, men de upplevde även att eleverna under arbetets 
gång ofta upptäckte glädjen i skapandet trots sina farhågor inledningsvis. Även efter 
det gemensamma arbetets slut var eleverna nöjda med sin insats och pekade med 
stolthet ut vad de hade tillfört i det gemensamma projektet.  
Ett sätt att se på och tolka elevernas negativa reaktion i de styrda aktiviteterna kan vi 
se i det som Löfstedt (2004) skriver om i sin studie, att vuxna och barn ofta verkar ha 
olika uppfattningar om vad som är givande bildskapande. Vuxna har ett större fokus på 
det estetiska uttrycket, medan barnen är mer intresserade av vad bilderna berättar. En 
fördel som vi kan utläsa med de gemensamma bildaktiviteterna stämmer väl överens 
med det vi kan se i Anderssons (2014) avhandling, att estetiska lärprocesser kan leda 
till en bättre självkänsla hos eleverna och kan skapa ett bra samspel i gruppen. 
 
I resultatdelen såg vi en annan konsekvens av bildskapandet, i form av att eleverna 
inspirerade varandra på olika sätt, exempelvis genom att bidra med tips och idéer till 
liknande eller helt nya bildaktiviteter. Inspirationen kunde också bestå av att eleverna 
utvecklade bilduppgiften till nya lekar i andra sammanhang på fritidshemmet. Änggård 
(2005) beskriver att bildskapandet både kan användas som ett medel för barnen att 
bearbeta och utveckla deras lekar samtidigt som bildskapandet är en del i deras lek. 
Detta kan vi dra paralleller till när Säljö (2012) beskriver Vygotskijs tankar om att “när 
människor väl behärskar ett begrepp eller en färdighet, så är de mycket nära att också 
behärska något nytt” (Säljö 2012:193). Vi drar slutsatsen av citatet att elever hela tiden 
vill utvecklas och söker nya vägar till kunskap, särskilt när elevernas intresse får vara i 
centrum, vilket resultatdelen indikerade i de här fallen. 
 
Det framkom även i två av intervjuerna att de arbetade med åldersintegrerade 
elevgrupper under bildaktiviteterna och såg att det gav möjligheter för eleverna att lära 
känna nya kompisar som de i vanliga fall inte lekte med. Vilket ger en tydlig koppling till 
Änggård (2005) som understryker att barnens bildskapande först och främst är ett sätt 
att bygga relationer och gemenskap med andra barn. 
 
 
 

 



  
 

26 

6.3 Kommunikation och interaktion mellan elever vid bildskapande 
 
Resultatet visade att kommunikation och interaktion mellan eleverna är stora delar i 
bildskapandet på mångkulturella fritidshem, som småprat, hjälpsamma gester och tips 
från kompisar.  
 
Vårt resultat pekade tydligt på att småpratet vid bildskapandet var vanligt 
förekommande. Respondenterna upplevde att eleverna pratade om allt möjligt, som 
kompisar, livet och vad de är intresserade av just nu men även om motiven, 
kommenterade om vad de själva gjorde och berömde kompisen bredvid. Säljö (2012) 
skriver att den sociokulturella traditionen understryker vikten av det sociala samspelet 
för elevernas lärande och utveckling, där interaktion och kommunikation är centrala 
delar. Kunskap blir till i samspel med andra och är inget som överförs från människa till 
människa. En annan aspekt av kommunikation i bildskapande aktiviteter beskriver 
Blom-Kulka & Snow (2004) i sin studie. De pekar på att kommunikation och 
språkutveckling förekommer naturligt vid kompissamtal, vilket Blom-Kulka & Snow 
benämner som peer talk i artikeln. Något vi tolkar in som en viktig faktor i 
mångkulturella fritidshem.  
 
En annan intressant aspekt som framkom i vårt resultat var att en av respondenterna 
upplevde att det ibland uppstod en del tuff och onödigt hård kommunikation mellan 
elever som gärna ritade olika dataspelsscener eller krigsteckningar med mycket blod 
och våld. Vi tolkar att den kommunikation som sker i elevernas bildskapande upplevs 
onödig och hård av den vuxne, medan den för eleverna är vanligt småprat om det 
ämne som intresserar dem och känns meningsfullt just nu. Löfstedt (2004) beskriver i 
sin rapport hur barns bildskapande ständigt förändras och påverkas av populärkultur 
och medier i samhället. Bildskapandet hjälper även barn att bearbeta och kommunicera 
deras känslor och erfarenheter, där aktiviteterna både behöver utgå från barnens värld 
och samtidigt hjälpa barnet till större förståelse av den. Inom det sociokulturella 
perspektivet drar vi kopplingar i det här sammanhanget till det Säljö (2012) skriver om 
begreppet mediering. Mediering innebär att människan använder sig av olika kulturella 
verktyg eller förmågor, som språket eller olika faktiska redskap som exempelvis 
leksaker eller i det här fallet papper och penna, när hon agerar och behöver skapa 
förståelse och mening i sin omvärld.  
 
Som vi nämnde i resultatet så upplevde många av våra respondenter att eleverna 
under de olika bildskapande aktiviteterna ofta hjälpte varandra med olika tips, råd och 
med diverse praktiska handlingar. Vi anser att detta resultat stämmer överens med 
Säljös (2012) beskrivning om den proximala utvecklingszonen, ett läge där eleven är 
intresserad och mottaglig för att lära sig saker. Med hjälp och stöd från en mer kunnig 
person kan eleven utvecklas och blir efterhand självständig och den mer kunniga 
personen kan ta ett steg tillbaka och minska på stödet gradvis. Det här samspelet är en 
viktig princip inom det sociokulturella perspektivet. Blom-Kulka och Snow (2004) visar 
på liknande tankar om hur eleverna tar olika roller i kommunikationen, där de har 
möjlighet att lära sig genom att vara “novis” eller “expert”. De här rollerna är inte fasta 
utan ändras efter sammanhang och situation, den som var novis innan kan ta 
expertrollen när eleven känner sig säker på sin sak och tvärtom.  
 
I resultatet från våra intervjuer fastnade vi för att en av våra respondenter nämnde 
specifikt hur eleverna på det fritidshemmet hjälpte sina kompisar rent språkligt då de 
eleverna inte förstod det svenska språket så väl. Enligt Änggård (2005) leder 
bildskapande aktiviteter till utveckling och lärande inom bland annat kognitva, språkliga 
och sociala områden. Säljö (2012) lyfter Vygontskijs tankar om att språket är det 
ultimata verktyget “Det är genom kommunikation med andra människor som vi kan 
uttrycka oss, och språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld” (Säljö 
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2012:189). Vi tolkar respondentens uttalande som att eleverna på ett naturligt vis i 
bildskapandet hjälper varandra rent språkligt för att kunna greppa innebörden i 
uppgiften. 
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7 Diskussion 
 
I det här kapitlet ämnar vi diskutera och besvara vårt syfte och våra frågeställningar i 
vår studie, utifrån vårt resultat och analys. Detta gör vi inledningsvis i en diskussion 
som bygger på den temaindelning som vi använt i resultat- och analysdelen. Därefter 
följer en metodkritisk diskussion och slutligen förslag på vidare forskning i området. 
 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur fritidslärare upplever och beskriver arbetet 
med bildskapande på mångkulturella fritidshem. Med utgångspunkt i våra 
forskningsfrågor lotsar vi oss igenom resultatdiskussionen. 
 

 Hur upplever fritidslärare att bildskapande aktiviteter påverkar elevgruppen i en 
mångkulturell fritidshemsverksamhet? 

 Vilken påverkan upplever fritidslärare att bildskapande aktiviteter har på elevers 
interaktion och kommunikation? 

 Vad anser fritidslärare att de behöver tänka på i genomförandet och ta hänsyn 
till i bildskapande aktiviteter i en mångkulturell fritidshemsverksamhet? 

 
I och med att vår studie har den specifika inriktningen: bildskapande i mångkulturella 
fritidshem, har vi insett att det inte finns någon, som vi har upptäckt, forskning som 
behandlar vårt valda område fullt ut. Där av bygger diskussionen under vissa stycken 
mest på våra egna slutsatser. 

 

7.1 Mångkulturell inverkan på bildskapande aktiviteter 
 
När vi påbörjade vår studie trodde vi att den mångkulturella elevgruppen skulle ha en 
viss inverkan på de bildskapande aktiviteter som genomförs på fritidshem. Det visade 
sig i våra intervjuer att det bara var inom några få områden som elevernas 
mångkulturella bakgrund blev synlig men då mer som ett sätt att välja att ta avstånd 
ifrån de svenska högtidernas innebörd, istället för att skapa bilder med anknytning till 
sin egen kulturella bakgrund. Våra respondenter upplevde inte att eleverna med 
utländsk bakgrund tog initiativ att skapa bilder kopplade till ramadan eller andra 
kulturella firande. Det här var något som förvånade oss men även något som några av 
våra respondenter reagerade på när frågan ställdes. Vår tidigare erfarenhet om 
mångkulturalitet på fritidshem visade på helt andra upplevelser, då mångkulturaliteten 
ofta syntes i bland annat lekar och projekt som genomförs på fritidshemmen.  
 
Vi blir nyfikna och undrar vad det beror på? Varför syns inte elevernas mångkulturella 
bakgrund i bildskapandet på fritidshemmen? Det vi har konstaterat när vi var ute på 
fritidshemmen var att majoriteten av deras elever med mångkulturell bakgrund var 
födda och uppvuxna i Sverige. Därför tror vi att eleverna har anpassat sig efter den 
rådande svenska kulturen som finns i skolan/fritidshemmet idag och därför förpassar 
den egna kulturen, dess uttryckssätt och firande till hemmet och andra sammanhang. 
Vi tror även att kompisgemenskaper är viktiga och påverkar elevernas bildskapande, 
som deras gemensamma intresse, populärkulturen och det som känns meningsfullt för 
tillfället. Det här kan vara en förklaring till att vi knappt ser några skillnader i 
bildskapande aktiviteter beroende på om eleverna har en mångkulturell bakgrund eller 
inte. 
 
En annan fundering vi har fått utifrån resultatet i studien är om bild kanske är ett 
universellt språk som fungerar i alla kulturer? Eleverna skapar det man ser och 
upplever där man är, det krävs oftast ingen bakgrundskunskap eller erfarenhet för att 
skapa bilder. Exempelvis så ser alla att det är en blomma eller en fågel som avbildats 
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och det krävs ingen kulturell förförståelse för att tolka dess innebörd. Bilder fungerar i 
alla språk och visar på en gemensam upplevelse av världen. 
 
När det gäller bildskapande aktiviteter i samband med svenska högtider hade våra 
respondenter lite olika tankar om vilken typ av anpassning av aktiviteter som var 
nödvändig. I den här frågan är vi lite kluvna och ser att det finns både för- och 
nackdelar med de anpassningar som våra respondenter nämner i resultatdelen. 
Fördelen med att anpassa bildskapandet under våra svenska högtider anser vi vara att 
alla eleverna respekteras för deras olika kulturella och religiösa bakgrund. Eklund 
(2003) styrker samma tanke då hon poängterar vikten av förståelse för olika kulturella 
värderingar. Vi ser även fördelen med att anpassa bildskapandet så att alla elever kan 
vara med i skapandet efter deras premisser och får känna sig delaktiga i aktiviteten.  
 
En nackdel som vi ser med att anpassa bildskapande aktiviteter på fritidshemmen vid 
de svenska högtiderna är att det krävs lite mer planering och eftertanke av 
fritidsläraren. Man kan dra det till sin spets och fundera på hur många olika 
anpassningar fritidsläraren behöver göra för att kunna respektera och få med alla 
elevers önskemål. Ett annat perspektiv är att vi faktiskt bor i Sverige och därför vill 
berätta om och föra vidare de traditioner och seder som finns här i vårt land. Vår 
svenska kultur behöver inte försvinna i de mångkulturella fritidshemmen utan man kan 
se det som ett viktigt kunnande för att leva och bo i Sverige. Det viktiga är ändå att vi 
reflekterar över våra bildskapande aktiviteter på våra fritidshem, behöver vi ta hänsyn 
till elevernas bakgrund eller vill vi visa på vad vi anser viktigt med våra svenska 
traditioner? Huvudsaken anser vi är att fritidslärare tänker igenom de pedagogiska val 
som görs och vilka konsekvenser de kan få. 
 
Den kulturkrocken som vi beskrev i analysen angående en förälders starka reaktion på 
stjärnan eleverna gjort visar på oförutsedda händelser som kan uppstå i arbetet på 
fritidshem. När man arbetar på ett mångkulturellt fritidshem behöver man vara 
medveten om att det kan uppstå missförstånd med föräldrarna på grund av kulturella 
skillnader. Vi anser att det viktigaste är att vara medveten om att det kan ske och därför 
försöka tänka ett steg längre i planeringen för att minska på missförstånden. Samtidigt 
kan man inte förutse allt och därför är det viktigaste att vara beredd på att ta en 
diskussion om problem skulle uppstå. Missförstånd och konstiga diskussioner kan 
självklart uppstå på fritidshem av andra orsaker, oavsett elevernas mångkulturella 
bakgrund.  
 
I början av vårt självständiga arbete hade vi en tanke om att de mångkulturella 
fritidshemmen skulle ha många nyanlända eleverna i sin verksamhet i och med den 
tillströmning av flyktingar som har skett det senaste året till Sverige. Av de sex 
fritidslärare som vi intervjuade var det bara en respondent som arbetade på ett 
fritidshem där det fanns flera nyanlända som var inskrivna på fritidshemmet. En orsak 
till det tror vi kan vara är att kommunen för det mesta har som policy att föräldrarna 
antingen ska arbeta eller studera för att deras barn ska få en plats på ett fritidshem.  
 
Respondenten som arbetade på det fritidshemmet med flera nyanlända upplevde att 
de eleverna visade på en ovana vid bildskapande aktiviteter och därför valde att ha 
många styrda bildskapande aktiviteter på fritidshemmet. Vi kan se att Linds (2010) 
forskning om bildskapande stärker de tankarna, där en del av studiens kärna är att 
uppmuntra eleverna till att våga prova nya saker och utmana sig själv i bildskapande 
aktiviteter. Av det här drar vi slutsatsen att mångkulturella fritidshem behöver arbeta 
med styrda och välplanerade bildskapande aktiviteter regelbundet för att hjälpa 
eleverna att utvecklas inom det kreativa skapandet. 
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7.2 Pedagogiska konsekvenser genom bildskapande 
 
I vårt resultat framgick det att majoriteten av våra respondenter upplevde att 
konsekvensen av bildskapande aktiviteter på fritidshemmen ofta kunde ge ett lugn hos 
eleverna. Den här effekten tror vi inte beror på att det är mångkulturella fritidshem utan 
mer en allmän konsekvens av bildskapande aktiviteter. Det lugn som uppstår anser vi 
vara en fördel för både elever och fritidslärare i de numera stora elevgrupper som finns 
på våra fritidshem. Lugnet hjälper eleverna att återhämta sig efter skoldagen som en 
form av rekreation, vilket är en del av fritidshemmets uppdrag (Skollagen 2010:800). 
Men vi förstår samtidigt att rekreation för eleverna ser olika ut, en del elever återhämtar 
sig genom bildskapande medan andra behöver vara fysiskt aktiva och leka fritt. 
 
En annan pedagogisk konsekvens av bildskapande aktiviteter som vi finner i 
resultatdelen berör olika gemensamma bildprojekt. Vi upplever att det finns stora 
fördelar med att arbeta med gemensamma projekt, då eleverna får öva sig i samarbete 
inte minst att bygga på sammanhållningen i fritidsgruppen. Just de mångkulturella 
fritidshemmen tror vi har nytta av sådana här satsningar för att bygga relationer och 
hitta gemensamma utgångspunkter, som kan leda till ett fokus på våra likheter istället 
för att bara se det som skiljer oss åt i bakgrund och kultur. Svårigheten med att arbeta 
med de gemensamma bildprojekten är att de är styrda av fritidslärarna, vilket eleverna 
kan uppleva som negativt eftersom de inte får bestämma över sin fria tid och vissa 
elever har helt enkelt inget intresse för bildskapande. Då tänker vi att det gäller att som 
fritidslärare kunna visa på vad eleverna får ut av de olika bildprojekten, exempelvis 
möjligheten till att testa på någonting nytt, vilket vi anser ingår i vårt uppdrag som 
fritidslärare, men även en stärkt gemenskap i elevgruppen. Det är även viktigt att visa 
hänsyn för elevernas tankar i frågan och hålla de styrda bildaktiviteterna till en 
begränsad del av fritidstiden.   
 
I de gemensamma projekten som nämns här tror vi att det sociokulturella perspektivet 
kan ha en stor betydelse. Om fritidsläraren använder sig av det sociokulturella 
perspektivet i planeringen och genomförandet av bildskapande aktiviteter kan eleverna 
även få stora möjligheter att använda och utveckla sina språkliga färdigheter. Något 
som Säljö (2012) beskriver som ett socialt samspel där eleverna utvecklar kunskap och 
kulturella förmågor genom aktivt deltagande i bildaktiviteten. 
 
Vi kan också utläsa i vår resultatdel att inspiration upplevs som en pedagogisk 
konsekvens av bildskapande aktiviteter. Inspiration leder till nya tankar och idéer hos 
eleverna och sätter på så vis igång en kreativitet som i sin tur ger meningsfullhet i 
tillvaron för de eleverna på fritidshemmet. Vi hävdar att relationer är en av 
fritidhemmets viktigaste byggstenar och vi menar därför att det är intressant och 
betydelsefullt att eleverna genom bildskapande aktiviteter kan inspireras till att leka 
med nya kompisar.  
 

7.3 Kommunikation och interaktion mellan elever vid bildskapande 
 
Det som lyftes kring interaktion och kommunikation vid bildskapande var att småprat 
under tiden var vanligt förekommande. Vi menar att det är bra att eleverna får chansen 
att på ett avslappnat vis samtala med sina kompisar om det som intresserar dem. 
Eleverna med utländsk bakgrund kan under de här lättsamma formerna få öva på de 
språkliga redskapen som är så viktiga för att komma vidare i sin språkliga utveckling. 
Blom-Kulka & Snow (2004) säger samma sak i deras studie, att just kompissamtal 
leder till att utveckla deras språk. Man kan ändå ställa sig kritisk till att språkutveckling 
sker per automatik, vi tror att det kan behövas en fritidslärares närvaro och uppstyrning 
i samtalen för att hjälpa eleverna att komma vidare i sitt lärande. 
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All kommunikation som sker i elevgruppen kring bildskapande aktiviteter upplevs inte 
alltid som positiv av fritidslärarna. Exemplet från resultatdelen om elever som ritade 
våldsamma bilder och hade en hård kommunikation sinsemellan, visar på att 
fritidslärare måste reflektera över var gränserna går kring elevernas bildmotiv. Vi 
funderar på hur tillåtande fritidslärare bör vara i elevernas fria skapande? Å ena sidan 
så vill vi att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sig fritt, vara kreativa och skapa bilder 
som känns meningsfulla för dem just nu. Å andra sidan har vi ett ansvar gentemot 
elevernas kompisar och föräldrar, att ingen ska må dåligt av bilderna och det som 
kommuniceras i samband med bildaktiviteten. Ytterliggare en tanke som slagit oss 
under arbetets gång är att det kan behövas en viss begränsning av krigsrelaterat 
bildskapande och den kommunikation som sker kopplat till aktiviteten i ett 
mångkulturellt fritidshem. Då det kan finnas elever som själva upplevt krig eller har 
anhöriga som bor i krigsdrabbade länder och därför kan uppleva den kommunikationen 
traumatisk. 
 
Vi anser att det är viktigt att samtala med eleverna om hur vi bör kommunicera, både 
med bilder och språk, och interagera med varandra i alla bildskapande aktiviteter på 
fritidshemmet. Som fritidslärare behöver man alltid ha med en tanke om att införliva 
värdegrundsarbete i det som sker på fritidshemmet, dels genom att vi vuxna är 
förebilder i det vi gör och säger men även att uppmuntra eleverna att kommunicera och 
interagera på ett lämpligt sätt. I Lgr11 (Skolverket 2011) står det tydligt beskrivet att 
skolan ska arbeta med grundläggand värden och att det ska genomsyra verksamheten. 
Som resultatet visade upplevde många av våra respondenter att eleverna var både 
generösa och hjälpsamma mot varandra under bildaktivitetens gång med till exempel 
tips och handgriplig hjälp. Även om vi ser att eleverna är duktiga på att hjälpa varandra 
tror vi att det är viktigt att uppmuntra eleverna till att ta aktiv del i varandras 
bildskapande. Genom sådana handlingar skapas ett gott klimat i elevgruppen men vi 
tror även att eleverna själv får växa i kunnande och självförtroende när man får känna 
sig som en “expert”. Blom-Kulka och Snow (2004) beskriver detta fenomen, om 
elevernas expert-novis roller i kommunikationen mellan eleverna. 
 
En av våra respondenter upplevde att eleverna på det fritidshemmet var duktiga på att 
rent språkligt hjälpa varandra under de bildskapande aktiviteterna. Kommunikation och 
interaktion i bildskapande aktiviteter på mångkulturella fritidshem anser vi är viktiga 
byggstenar i elevernas lärande. Björk-Willén (2006) poängterar att elevernas 
språkutveckling och lärande sker i sociala sammanhang. Vilket stämmer överens med 
våra tankar om att bildskapande är ett bra medel för kommunikation och 
språkutveckling. Vi är ändå lite förvånade att resultatet inte visade mer av elevernas 
språkövande och utveckling bland eleverna med utländsk bakgrund. 
Vi trodde att det talade språket skulle vara en större implikation i bildskapande 
aktiviteter på de mångkulturella fritidshemmen men det var inget som våra övriga 
respondenter hade uppmärksammat i deras bildskapande aktiviteter. Kanske kan det 
vara så att fritidslärarna inte haft fokus på elevernas språk under bildskapandet och 
därför inte uppmärksammat den kommunikationen och språkutvecklingen som faktiskt 
sker. 
 

7.4 Metoddiskussion 
 
Vi upplever vårt metodval som ett logiskt och relevant val för vår studie. De kvalitativa 
intervjuerna hjälpte oss att besvara våra frågor om fritidslärares upplevelse om 
bildskapande i mångkulturella fritidshem. Så här i efterhand kan vi se att vi skulle 
kunna ha använt oss av observationer som ett komplement till våra intervjuer, för att 
själva uppleva vad som sker i de bildskapande aktiviteterna. Eftersom vi är mer insatta 
i våra forskningsfrågor på ett djupare plan än våra respondenter hade vi på det viset 
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kunnat ha större fokus på enbart det vi ville undersöka. På grund av begränsad tid till 
vårt självständiga arbete var det inte ett alternativ att använda två olika 
undersökningsmetoder.  
 
Även valet av en fenomenografisk ansats har känts relevant för att få tillgång till 
fritidslärarnas upplevelser av vad som sker i de bildskapande aktiviteterna. Precis som 
Dahlgren & Johansson (2009) skriver så fångar den fenomenografiska ansatsen 
fritidslärarnas uppfattning och upplevelser av det som ska undersökas. 
 
Våra intervjufrågor har fungerat bra, vi fick fram tillräckligt mycket data för att kunna 
besvara våra frågeställningar. Däremot så har vi fått ändra lite i vårt syfte och 
frågeställningar efter våra genomförda intervjuer på grund av att vi fick fram andra svar 
än vad vi tänkt från början. Vi insåg att vi hade behövt ha med lite fler frågor som 
beskrev respondentens arbetsplats vilket vi istället fick ta reda på i efterhand för att få 
en samlad bild av fritidshemskontexten. Genomförandet av intervjuerna gick bra, 
däremot hade vi önskat att vi båda hade kunnat vara med vid alla intervjuerna men på 
grund av praktiska och tidsmässiga skäl var det inte möjligt. Om båda hade varit med 
vid intervjuerna tror vi att vi kunde ha fått en större bredd och djup i svaren då vi 
uppfattar saker och ting olika och därför ställt andra följdfrågor.  
 
Vi intervjuade sex fritidslärare från sex olika mångkulturella fritidshem i tre olika 
kommuner. Om man vill vara kritisk så kan man fundera på vad begreppet 
mångkulturellt fritidshem innebär, hur många procent elever med utländsk bakgrund 
krävs för att få det epitetet? De fritidslärare vi intervjuade arbetade på fritidshem med 
blandade elevgrupper och främst elever med utländsk bakgrund som är födda i 
Sverige. Om vi istället hade besökt fritidshem med större andel nyanlända elever hade 
resultatet förmodligen sett annorlunda ut, eftersom de eleverna nyligen kommit från en 
annan kultur och förmodligen har erfarenheter från det landet som gör att de tänker och 
ser på saker på ett annat sätt än de elever som är födda i Sverige. 
 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Efter genomförd studie kan vi se flera områden som man skulle kunna fördjupa sig i 
och utforska vidare kring. Ett förslag på fortsatt forskning är att genomföra en studie i 
linje med vårt självständiga arbete som tydligare fokuserar på hur bildskapande kan 
användas som verktyg för nyanlända elever vid språkutveckling. En annan intressant 
tanke, som väcktes av en av våra respondenter, är att utforska hur bildskapande kan 
se ut i olika kulturer. Exempelvis om materialet och redskapen ser annorlunda ut eller 
under vilka former bildskapandet sker. 
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Bilagor 

Bilaga A Presentationsbrev till respondenter 
 

Presentationsbrev 

2016-03-09 
 

Hej! 
Vi heter Johanna Andreasson och Elin Örheden och studerar till grundlärare 
med inriktning fritidshem på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu på vårt 
självständiga arbete (C-uppsats) som handlar om hur man på mångkulturella 
fritidshem arbetar med bildskapande. Vi är intresserade av att ta reda på hur 
fritidslärarna ser på bildskapande aktiviteters kommunikativa aspekter i en 
mångkulturell fritidshemsverksamhet. Men också vad fritidslärare anser att de 
behöver tänka på i planering och genomförande av bildskapande aktiviteter.  
Vi kontaktar dig då vi anser att du har de erfarenheter som vi vill ta del av. Vi 
skulle väldigt gärna vilja intervjua dig och höra dina åsikter kring frågorna ovan 
och är tacksamma för din hjälp. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och vi 
kommer gemensamt överens om tid och plats utifrån vad som passar bäst för 
dig. Våra intervjufrågor får du här för att du i lugn och ro ska kunna läsa igenom 
frågorna så att du känner dig förberedd inför vår träff. Berätta gärna dina svar 
utförligt och du kan använda olika exempel som du varit med om. 
 

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du 
vill. Intervjun kommer att spelas in och ljudinspelningen kommer att förvaras på 
sådant vis att den endast ska vara tillgänglig för oss, vår handledare och 
examinator. Uppgifterna kommer vara konfidentiella, ditt namn kommer att vara 
fingerat i studien. Om du vill kan du ta del av intervjuutskriften för eventuella 
kommentarer. Den information vi får av dig kommer endast att användas till vår 
studie. Efter avslutad studie och examination kommer intervjumaterialet att 
förstöras. Vid intresse finns det möjlighet för dig att ta del av det slutgiltiga 
resultatet. 
 

Tack på förhand för din medverkan! Vill du veta mer eller har andra frågor så 
hör gärna av dig till oss på mobil eller mail: 
 
Johanna Andreasson   Elin Örheden 
Ja222yb@student.lnu.se  Eo222fp@student.lnu.se 

0730-22 64 21                  073-591 46 84 
 

 
Med vänliga hälsningar Johanna och Elin 
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Bilaga B Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor  
 

1. Vilken utbildning har du? Nämn gärna även om du har någon utbildning inom 
ämnena bild och mångkulturalitet. 

 
2. Vilken åldersgrupp arbetar du med just nu på fritidshemmet? 

3. Vad anser du ingår i bildskapande aktiviteter på fritidshem? 

4. Berätta om vilka bildskapande aktiviteter ert fritidshem erbjuder eleverna? 

 
5. Hur ser du på bildskapande aktiviteter på fritidshemmet? Ger det några synliga 

effekter på fritidsgruppen? (ex. beteende, kommunikation mellan eleverna) 

6. Vilka förutsättningar behöver ni ta hänsyn till vid bildskapande aktiviteter?  
(gruppen, material, lokal, personal: ramfaktorer) 

7. Beskriv fritidsgruppen gällande deras mångkulturella bakgrund. Visar sig detta i 
elevernas bildskapande? (symboler, eget skapande kopplat till kulturen, 
högtider) 

8. Ser du någon skillnad på elevernas bildskapande beroende på om det är en 
styrd aktiviteter eller när eleverna skapar fritt?  (-med tanke på deras olika 
etniska bakgrunder. Om ja utveckla - ge exempel) 

9. Beskriv hur den mångkulturella elevgruppen påverkar hur du planerar/genomför 
era bildaktiviteter? (Utveckla en fråga i taget!) 

a. Påverkar det ex. din kommunikation, (exempel) 
b. val av arbetsmetod, material 
c. aktivitetsupplägg? finns begränsningar p.g.a. olika “kulturer” 

10. Vilken typ av kommunikation sker mellan eleverna när de skapar bilder?  
a. samtal runt bildaktiviteten,  
b. positiva/negativa kommentarer om skapandet,  
c. skolämnen och andra intressen)  
d. Hur agerar du i kommunikationen som uppstår i gruppen? 

 
11. Har du något mer du vill tilläga angående bildskapande i mångkulturella 

fritidshem? 

 


