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Sammanfattning 

Följande kartläggande undersökning berör området kring bildskapande 

aktiviteter i fritidshemmets verksamhet. Syftet är att beskriva och analysera vilka 

betydelser bildskapande aktiviteter har enligt några barn och att utifrån några 

pedagogers redogörelser studera bildverksamheter i fritidshemmet.  

Studien tar upp gällande mål i läroplanen för bildaktiviteter i fritidshem samt 

att den tar upp bildskapandets betydelse för yngre barns kunskapsutveckling. 

Jämförelser görs mellan bakgrundsredovisningens innehåll och den valda verk-

samheten där kvalitativa intervjuer gjorts med pedagoger och elever verksamma i 

fritidshem. Detta för att kunna fastställa vilka betydelser begreppet ”bildskapande 

aktiviteter” har för barn i fritidshem samt att se vilken eventuell skillnad betydel-

sen är mellan pedagoger och elever och för att se hur fritidshemspersonalen ser på 

målen i läroplanen i relation till bildskapande aktiviteter på fritidshemmet.  

Resultatet beskriver ett flertal aspekter där betydelsen med bildskapandet på 

fritidshem tas upp och tydliggörs. Bland annat att den största skillnaden mellan 

elever och fritidshemspersonalen är att eleverna vill ha mer bildskapande aktivi-

teter medan fritidshemspersonalen tycks vara nöjda med det bildskapande som re-

dan finns på fritidshemmet. 
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1 Inledning  

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få 

pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 

text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. (Skolverket, 

2006) 

 

Så står det fint skrivet i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, försko-

leklassen och fritidshemmet Lpo 94, sid 7. Detta är skolan enligt svensk lag skyl-

dig att erbjuda barn som befinner sig i verksamheten. En verksamhet som fritid-

shemmet ska vara delaktig i. Att utvecklas och uttrycka sig estetiskt i bild och 

form uppfattas ofta som en naturlig del i en fungerande skola.  I en fungerande 

skola finns också ett fungerande fritidshem som allt för ofta har glömts bort. 

Torstenson-Ed & Johansson (2000) beskriver fritidshemmets relativt korta historia 

som går tillbaka under 1900-talet men betraktas som ett yrke på 60 talet. Skolan 

har funnits med sen århundraden tillbaka medan fritidshemmet utvecklades som 

mest under delar av 80 och 90 talet i Sverige.  

Här står det också att ordet fritidshem är ett begrepp som började användas i 

samband med läroplanen 1998. Här kan man också läsa om fritidshemmets tidi-

gare roll. Då beskrevs fritidshemmet som en verksamhet som hade egna lokaler 

skilda från skolan och som största uppdrag var att kom 

plettera hemmen gällande att ta emot eleverna på morgonen och tiden efter 

lektionerna slutat. En verksamhet som ”tar hand” om barnen under tiden som de 

behöver tillsyn, som ett slags daghem.  

Men tiderna förändras, så även fritidshemmets uppdrag och syfte. Idag så är 

fritidshemmet en verksamhet som är och ska vara ett komplement till skolan.  Fri-

tidshemmets personal arbetar tillsammans som ett komplement till skolan och fri-

tidspedagogerna ska också arbeta för barns utveckling och utgå ifrån skolans 

läroplaner.  Detta beskrivs tydligt i Skolverkets allmänna råd och kommentarer 

(2007). Det som barnen ska göra och lära sig i skolan finns skrivet i läroplaner. 

Målen som eleverna ska uppnå i matematik, engelska och andra ämnen måste 

också följas enligt svensk lag. Så hur är det då med fritidshemmet och dess mål? 

Fritidshemmet har också riktade mål men dessa involverar hela verksamheten och 

inte specifika aktiviteter så som bild, rörelse eller lek. I Skolverkets Allmänna råd 

för fritidshem säger man att verksamheten bör bygga på insikten att barns lärande 

och utveckling sker hela tiden och i alla sammanhang. Men dock finns det ingen 

text som säger att barnen i fritidshemmen skall i uppnå ett visst mål inom en viss 

aktivitet. Det står däremot i Skolverket (2007) att fritidshemmets personal ska 
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erbjuda alla barnen en meningsfull fritid och vad allt detta kan innebära. Det 

gäller att läsa mellan raderna i dessa texter för att på något sätt kanske lyckas 

finna mål för specifika aktiviteter eller om man så vill kalla det ”ämnen”. 

 

Barn är ständigt aktiva skapare av sin egen utveckling och sitt eget 

lärande såväl i lek som i skapande verksamhet och i utforskning av 

omvärlden. Det är viktigt att verksamheten är varierad med inslag av 

lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, musik, dans, 

bild och form och utforskande av omvärlden form av studiebesök, ut-

flykter med mera (Skolverket, 2007, sid 23).   

 

Här kan man finna orden ”skapande verksamhet”, ”bild” samt ”form.” Dessa 

ord och begrepp som finns i verksamheten är beskrivna tillsammans med andra. 

De finns där bland fritidshemmets mål och uppdrag men de är enligt min mening 

väldigt diffusa. Så hur sätter man upp mål för dessa aktiviteter? Det är upp till var 

och en i verksamheten att lösa det på bästa sätt. Det är varje verksamhets skyldig-

het att dessa skall finnas med och varje verksamhet hittar egna vägar för att nå 

dem.  Men det finns inte beskrivet hur detta skall gå tillväga och målen är inte 

tydligt staplade för en god översyn.  

När det inte finns specifika mål för specifika ämnen i fritidshemmet så känner 

jag att betydelsen för ämnerna kan hamna i skugga när de ska utföras i fritid-

shemmen. Jag undrar om inte bildskapande på fritidshemmen kan lösa gåtan med 

att uppfylla målen om fritidspedagogerna har kunskaperna som krävs om bildska-

pande aktiviteter och ser dessa som betydelsefulla. Det kräver dock att fritidspe-

dagogerna runt om i landet lever upp till sin fulla potential och tar uppdraget på 

allvar. Jag vill veta och ta reda på vilken betydelse just bildskapande aktiviteter 

har för fritidshemspersonalen och om dessa stämmer överens med elevernas 

skildring.  

1.1 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera vilka betydelser bildskapande aktiviteter har 

enligt några barn och att utifrån några pedagogers redogörelser studera bildverk-

samheter i fritidshemmet.  
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1.2 Frågeställningar 

 Vad betyder begreppet ”bildskapande aktiviteter” utifrån elever i fritidshemmets 

verksamhet? 

 Vilken eventuell skillnad finns i betydelsen av bildskapande aktiviteter mellan 

pedagoger och elever? 

 Vilken plats anser fritidshemspersonalen att bildskapande aktiviteter har i fritid-

shemmet? 

 Hur ser fritidshemspersonalen på målen i läroplanen i relation till  

bildskapande aktiviteter på fritids? 

 

För att få en djupare förståelse runt mina frågeställningar har jag gjort en be-

skrivning av problemorådet som följs upp av en litteraturgenomgång som berör 

mitt valda ämne och dess utgångspunkter. 

1.3 Problemområde och avgränsningar 

Under min utbildning har jag fått en djupare insikt i vad bildskapande aktivite-

ter i verksamheten kan betyda för elever i åldrarna runt fritidshemmen och hur 

detta påverkar deras utveckling. Jag har utbildats i den nya lärarutbildningen som 

hade sin start år 2007 och har i min verskamhetsförlagda utbildning blivit medve-

ten om att personalen i fritidshemmen inte alltid har samma insikt och åsikt som 

jag själv gällande bildskapandets betydelse och kanske inte har kunskap gällande 

detta. Därför misstänker jag att pedagogerna inte har ett tydligt syfte eller tydliga 

mål med de bildskapande aktiviteterna på fritishemmet som är kopplade till 

läroplanen. Jag är övertygad om att personalen i fritidshemmet har ett gott syfte 

med sina bildskapande aktiviteter och att de är kreativa i sitt utförande, men att de 

kanske inte besitter teoretiska metoder och pedagogiska kunskaper om läroplanen 

och barnens kunskapsutveckling i ämnet på samma sätt som en pedagog med en 

nyutvecklad utbildning har. Lärare som har utbildning i bildskapandets betydelse  

bör vara mera kursplaneinriktade och det har min utbildning också blivit. Under 

min utbildnings gång så har arbetet kring läroplanen varit stor och utbildningen 

för fritidspedagoger har blivit mycket mer ämnesinriktade. Därför bör skillnader 

finnas i syn på läroplaner och kursplaner mellan pedagogerna i min studie och 

lärare med inriktning mot bild. Denna jämförelse gör jag utifrån Nationella 

utvärderingen av bildämnet i skolan där lärares val av innehåll relaterat till 

kursplaner och läroplaner skiljer sig mot en fritidspedagogs utbildning gällande 

detta (Skolverket, 2003, sid 71).  I denna text så tas det även upp om vilka atti-
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tyder lärare har till ämnen. Fritidspedagoger har inte haft en tydlig roll i att sätta 

sig in i ämnerna men min nya utbildning har blivit mer inriktad mot just ämnen, 

kursplaner och läroplaner. Jag har också läst kurser under min utbildning som är 

kopplade och riktade till bild för barn i de yngre åldrarna.  

Utifrån detta så väljer jag att avgränsa mitt arbete, och istället i mitt syfte bl.a 

jämföra elevernas och pedagogernas syn på bildskapandets betydelse och sedan ta 

upp frågan om läroplaner och syftet med bildskapandet i en punkt i min 

frågeställning för att beröra frågan något, men inte som den viktigaste frågan. 

Detta för att inte skapa en bedömmande atmosfär under mina intervjuer när jag 

kommer fram till de frågor som jag ser som mest osäkra för personalen. Det vik-

tiga är deras tankar kring bildskapandets betydelse för barnen och vad de anser att 

de utvecklar. Dock kommer jag till stor del att ta upp läroplanen och styrdoku-

menten i min bakgrund för att belysa vad dessa säger för att kunna få större 

förståelse av ämnet och göra en jämnförelse i min slutdiskussion.  

2 Bakgrund 

Bakgrunden till detta arbete ligger i litteratur som berör området kring barns 

utveckling och genomförande av skapande bildaktiviteter för att belysa dess ver-

kliga betydelse och plats i skolan. Jag vill lyfta fram läroplanen, fritidspedagogens 

roll och bildskapandets betydelse för elever utifrån litteraturen för att sedan 

jämnföra samma punkter i min undersökning ute i verksamheten för att se om de 

överenskommer med varandra.  

I denna del av arbetet kommer jag att ta upp vad som står skrivet om ämnet i 

läroplanerna som är gällande idag och även beröra den nya kursplanen som träder 

i kraft nästa år. Detta för att lyfta fram vad lärare/pedagoger ställs inför när de ska 

utforma bildskapande aktiviteter i verksamheten. Jag väljer att använda mig av 

Lpo94 och av Kvalitet i fritidshem för att redovisa hur målen för bildverksamhe-

ten ser ut idag. Jag kommer att beröra fritidspedagogens roll i lärandet och i verk-

samheten för att klargöra vilken yrkesroll en fritidspedagog förväntas ha i skolan.  

Allt för att medvetet stryka under bildskapandets verkliga plats i skolan och lyfta 

fram dess egenskaper samt för att ta upp vilken verklig status bildverksamheten 

har i Sveriges skolor idag.  

Jag har valt litteratur som berör och behandlar barn i förskola, förskoleklass, 

grundskola och fritidshem. Åldrarna ligger mellan 5 och 11 år. Detta är de åldrar 

som man kan relatera till de barn som befinner sig i fritidshemmen. 
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2.1 Bildskapandets betydelse för barn i yngre åldrar 

Bildskapandets betydelse för barn i yngre åldrar tycks ha ett starkt gemensamt 

språk. Det ses som viktigt. I litteraturen som jag tagit del av i min studie så ser jag 

en röd tråd som tyder på ett enhetligt förhållningsätt som lyfter upp bildskapan-

dets betydelse och värderar den till något som varje verksamhet bör ta ställning 

till. Barnes & Andersson (1994) belyser starkt konstens värde. Han menar att om 

man inte ser konstens värde så bortser man ifrån vad som gör oss till människor. 

Samma författare talar också om att det konstnärliga värdet är relaterade till den 

bildande, fostrande och berikande delen i människors liv. Med detta sagt så menar 

författaren att dessa värden ofta ifrågasätts just för att de handlar mindre om funk-

tioner och att det handlar om kvaliteter som inte går att mäta eller bevisa. Kons-

tens värde måste enligt denne baseras på mänskliga erfarenheter och inte på ve-

tenskapliga tester. Människor har alltid haft behov att uttrycka sig och använda sig 

av sin fantasi.  

Konst har genom historien utövats för att förtydliga och ge uttryck åt vårt vi-

suella sinne. All konst som finns runt om oss talar om det grundläggande behovet 

inom oss att uttrycka vilka vi är (Barnes & Andersson, 1994). Bildskapandet i 

skolan är alltså viktigt för att eleverna ska lära känna sig själva och bygga på sin 

identitet. En annan viktig aspekt som tas upp i litteraturen är att den visuella 

förmågan som elever övar på i bildskapandet skärper deras förmåga att se betyd-

ligt mer insiktfullt än vad de annars gör. Genom att utveckla denna förmåga att se 

på fler sätt än ett, så kan barnen bortse ifrån vad som är ytligt och bli mer 

uppmärksamma på former som finns runt omkring och överallt  (Barnes & An-

dersson 1994, sid 13-14). Författarna belyser även att elever kan få ägna sig åt 

speciella visuella kvaliteter genom bildskapandet. Förmågan till detta är något 

som utvecklas över tid. Eleverna kan inom tid, och om de får ägna sig mycket åt 

bildskapande, utveckla sitt konstnärliga seende där de te.x kan se färgnyanser och 

former på ett tydligare sätt. 

Det finns mer som talar för bildskapanets viktiga roll i barns utveckling. Att 

lära sig att handskas med olika material inom bildskapandet är viktig för utveck-

lingen av olika fysiska förmågor (Barnes & Andersson 1994).  Detta kan handla 

om den motoriska utvecklingen när eleverna handkas med pennor i olika storlekar 

samt saxar, papper och andra redskap. Eleverna måste få pröva på olika sorts ma-

terial för att känna och förstå hur de fungerar både var för sig och tillammans. De 

kan lära sig och upptäcka hur hårt man måste trycka för att färg ska framträda från 

en penna och vilka färger som fastnar på vilka papper.                                           

Bildskapandet är även ett bra redskap för att lära känna världen, uttrycka sina 

innersta tankar och för att öva upp sin uppfinningsrikedom för att kunna använda 

sig av flexibelt tänkande, vilket är en nödvändighet i vårt samhälle där förändrin-
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gar sker snabbt och vi behöver hålla jämna steg med utvecklingen (Barnes & An-

dersson 1994). Enligt författarna så kan jag tydligt se att deras bedömning av 

bildskapanets betydelse är att den har en given roll i skolan och som jag ser det, 

även i fritidshemmet. Den låga status som det beskrivs att bildskapandet har i 

skolan är också något att ta i beaktande. Så säger de när de fantiserar om hur Leo-

nardo da Vinci skulle kunna reagera om han fick se dagens skolutbildning.                                                                                                                     

För det första är det beklagligt att han skulle behöva se att bildska-

pande har en så låg status på många skolor, att det ofta är något som 

man tar till bara för att barnen ska ha något att göra, dvs bildskapande 

har en lätt terapeutisk effekt. För det andra skulle han upptäcka att i de 

fall där lärarna verkligen tror på konstes värde, måste de ofta kämpa 

hårt för att försvara dess kunskapsbetydelse för barnen (Barnes & An-

dersson, 1994, sid 13).         

De beskriver att det är många lärare som bara betraktar konsten som ett medel 

för att enbart utveckla barnens intellekt och känslor. Då menar de att det blir 

mycket svårt att argumentera för bildskapandets rätta betydelse. Det är enligt dem 

viktigt att vi som lärare noggrant måste se på vilket värde konsten faktiskt har. 

Bendroth Karlsson (1998) talar om poeten och konstteoretikern Herbert Read. 

Denne har liknande resonemang som Barnes, Andersson, kring barnsbildskapande 

i skolan.  Read kritiserar tidigt vår kulturs ensidiga kunskapstradition för att den 

prioriterar intellektet och försummar de emotionella och personlighetsutvecklade 

sidorna hos barnet (Bendroth Karlsson, 1998, sid 19). Han menade att vi bör söka 

och bevara barnens naturliga mottaglighet och upplevelsen av att se för första 

gången samt stimulera barnens spontana uttryck i konstnärliga medier. Read sa 

också att konsten inte är till för endast självändamål utan en väg till personlig 

harmoni. Detta blir en stor betydelse för hela samhällsorganisationen (Bendroth 

Karlsson, 1998). Bildskapande kan enligt Read påverka barnen på ett sätt som se-

dan gynnar sammhället. 

Vittnadet om bildskapandets viktiga betydelse och värde stannar inte där. I Eva 

Änggård (2006) så beskrivs bildskapande aktiviteter som något som är en naturlig 

del i barnens kamratkulturer. Texten beskriver att barn som ”härmar” varandras 

bilder eller gör bilder som liknar varandra så skapas det samtidigt en gemenskap 

där ett kollektivt bildsamtal uppstår. Barn lär sig att skapa bilder av och tillsam-

mans med andra barn och detta skapar en dialog mellan parterna (A.a. sid 57). 

Samma författare tar även upp att bildskapande aktiviteter i hög grad är en del av 

barnens lek. Hon menar att bildskapande och lekformer har gemensamma drag 

och att bildskapande ofta övergår till andra lekformer (Änggård 2006, sid 108). 

Detta tyder på och visar att bild inte bara handlar om bildskapandet i sig. Utan att 
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det finns fler aspekter som bildskapandet kan bidra till att skapa. I detta fall leksit-

uationer och lekformer. Om barnen målar en häst med tillhörande gård så kan 

dessa bilder skapa lekar i samma genre som barnen sedan överför till leksitua-

tioner som då kanske handlar om just hästar på en gård. Bilder väcker fantasier 

och fantasier skapar lekar. Allt hör ihop och klargör än mer vilken plats bildska-

pande aktivieter borde ha även i fritidshemmen. Betydelsen gällande bildskapande 

aktiviteter i verksamheten är stark och viktig enligt litteraturen.  

2.2 Så säger Lpo94 och de allmänna råden om bildskapande i verksamheten 

Bildverksamheten har en central roll i skolan och förskolan. Skapande verk-

samhet och uttrycksformer av olika slag används för att ge elever en möjlighet att 

uttrycka sina sinnesstämningar och stimulera till sin pesonliga utveckling (Skol-

verket, 2006). Som jag redan berört i tidigare stycken så får eleverna även uppleva 

och utveckla tankar, kunskaper, känslor, förståelse av dig själva och världen samt 

att de får färdigheter utifrån bildskapandet. 

De läroplaner som finns att följa i arbetet med bildverksamhet i grundskolan 

och som även berör fritidshemmen, är Lpo 94 samt de föreskrifter som skolverket 

har tagit fram just för fritidshemmets verksamhet, allmänna råd och kommentarer 

(2007). För att få en viss förståelse i vad som står i Lpo94 angående bild, bildska-

pande och estetisk verksamhet så har jag valt att ta ut de skrifter som berör detta 

och göra det synligt. Detta för att få en översikt i det arbete som krävs av peda-

goger och lärare för att lägga upp sina bildaktiviteter enligt skolans föreskrifter. 

Dessa texter vänder sig till alla elever som befinner sig i grunskolan, oavsett ålder. 

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

 tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, 

för att bilda sig och få beredskap för livet (Skolverket, 2006, sid 9). 

 

Detta mål som finns i gällande läroplan säger inte specifikt att eleven skall få 

goda kunskaper i just ämnet bild. Men eftersom bild hör till skolans ämne-

sområden så väljer jag att ta upp detta mål först. Detta är ett mål att sträva mot. 

Att eleven ska få goda kunskaper inom alla skolans ämnen, likaså bildämnet. 

 

Mål att uppnå i grundskolan 

 Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

 har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att 

ta del av samhällets kulturutbud, 
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 kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttryck-

sformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans 

(Skolverket, 2006, sid 10). 

 

Här finns det mer specifika mål som faktiskt vänder sig till bildämnet i sig. 

Grundskolan och fritidshemmet är sammanhörande så dessa mål vänder sig även 

till dem båda. Dessa mål förespråkar att läraren skall ge utrymme för elevens 

förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel (Skolverket, 2006,  sid 

12). 

Lärare och fritidspedagoger i verksamheten måste själv hitta metoder för att 

uppfylla detta krav och alla verksamheter arbetar olika. Bild är i allra högsta grad 

ett uttrycksmedel och ett medel för att skapa och kan användas på många olika 

sätt för att uppfylla just detta som alla lärare i grundskolan skall ge utrymme för.  

Avslutningsvis i min redovisning av läroplanens föreskrifter som vänder sig till 

bilden och skapande aktiviteter i grundskolan är den text som jag valt att citera i 

början av detta arbete. Det är det enda citatet i heltext som inte är i punktform som 

finns i läroplanen angående ämnet. 

 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få 

pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 

text och form skall vara inslag i skolans verksamhet (Skolverket, 

2006, sid 7). 

 

Läroplanen förespråkar att lärande sker i samspel med de skapande aktiviterna. 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Skolverket, 

2006).  

I Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2007) finns det också berskrivna 

mål och riktlinjer för bildskapande och estetisk verksamhet i just fritidshemmet. 

Jag har även här valt att citera dem för en mer synlig och bred översikt. I detta 

häfte finns det två citat och texter som tar upp bildskapande och estetisk skapande 

mer ingående. 

 

Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull 

är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och ska-

pande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, 

behov, intressen och erfarenheter (Skolverket, 2007, sid 22). 

 

Barn är ständigt aktiva skapare av sin egen utveckling och sitt eget 

lärande såväl i lek som i skapande verksamhet och i utforskning av 
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omvärlden. Det är viktigt att verksamheten är varierad med inslag av 

lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, musik, dans, 

bild och form och utforskande av omvärlden i form av studiebesök, ut-

flykter med mera (Skolverket, 2007, sid 23). 

 

Detta är vad som står skrivet om bildaktivitet och estetiskskapande i Lpo94 

(Skolverket, 2006) samt de allmänna råden (Skolverket , 2007). Det är mycket i 

skrifterna som man skulle kunna koppla till bildskapande. Te.x när det talas om 

att  ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.”( Skolverket, 

2006, sid 5). Nästa citat kan också beröra område kring bild och bildskapande i 

skolverksamheten. 

 

Genom att utmana barn till att successivt vidga och fördjupa sina 

kunskaper om sig själva och sin omvärld samt ta till vara deras nyfi-

kenhet, företagsamhet och lust att lära stimuleras barns allsidiga ut-

veckling (Skolverket, 2007, sid 23). 

 

Dessa texter och uppmaningar kan också ha sin utgångspunkt i bildskapande. 

Om det står beskrivet att pedagoger och lärare ska stödja barns utveckling så går 

det att göra detta på flera olika sätt för att nå resultat. Hit hör såklart också de 

bildskapande aktiviteterna. Jag har valt att lyfta fram de texter där det specifikt 

står om bildskapande för att förstå de svårigheter man kan möta som pedagog och 

lärare när man ska hitta målen för sitt bildskapande i verksamheten. Dessa gäller 

mesta dels fritidspedagogerna där målen är än mer ”gömda”. Med detta menar jag 

att målen inte är klart utskrivna och därför mer öppna för läsarens egna tolkningar. 

Varje enskild verksamhet finner sina egna vägar att nå för att uppfylla målen och 

kraven som finns att nå när det gäller bildskapande i skola och fritidshem. Detta är 

en del av det pedagogiska arbetet som lärare och fritidspedagog och är varje ens-

kild verksamhets uppgift.  

I ett häfte från Lärarförbundet (2005) så skrivs det att dagens nya integrerade 

skola leder till en ny syn på lärarens uppdrag. Lärare idag har större frihet att 

själva och tillsammans med arbetslaget besluta om skolans organisation. De 

fördelar också själva ansvar och uppgifter mellan varandra, lärare som pedagoger. 

De kan också formulera uppdraget för de lärare som arbetar med fritidspedagogik.  

 

Det är fritidspedagogerna och övrig fritidshemspersonals ansvar, att 

med stöd av läroplanen och de allmänna råden, utforma en lämplig 

helhet för fritidshemmets uppdrag i samverkan med förskoleklassen 

och skolan (Lärarförbundet, 2005, sid 9-10). 
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Genom att redovisa detta så kan man tydligare se vilka mål och riktlinjer som 

varje verksamhet bör följa för att genomföra det arbete som förväntas av dem. 

2.3 Den nya läroplanen och dess kursplan i bildämnet 

Jag har valt att utgå ifrån den nya läroplanen lgr11 för att redovisa kursplanen i 

bild för grundskolan eftersom det är denna som kommer att vara betydande under 

mitt eget yrkesverksamma liv. Detta också för att lyfta fram vilka riktlinjer 

bildskapandet skall ha enligt denna. Den nya kursplanen har en tydlig struktur 

över vad som är viktigt med bildskapande och hur detta skall genomföras samt 

vilka mål som finns för åk 1-3. Denna läroplan med tillhörande kursplan kommer 

att färdigställas i december 2010 och verkställas i juli 2011. I kursplanen gällande 

bild beskrivs det hur bildskapande påverkar eleverna.  

 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig 

själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att in-

formera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upple-

velser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att 

kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta 

med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildska-

pande förmåga (Lgr11, kursplan för bild, sid 17). 

 

Detta är den nya läroplanen/kursplanens riktlinjer för bildskapande i 

grundskolan. Fritidshemmet är en del i verksamheten som finns i grundskolan och 

har många betydande uppgifter. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till sko-

lan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och 

lärande (Skolverket, 2007, sid 22). Detta kan tolkas på ett sätt som gör att även 

fritidshemmet och dess personal bör ta tillvara på kursplanen för att hjälpa till och 

arbeta för barns kunskapsmässiga utveckling i såväl sociala sammanhang och i 

enskilda ämnen, så som bild. 

2.4 Fritidspedagogens nya roll 

Dagens gällande läroplaner kan öppna upp för eftertanke. Fritidshemmet hör 

till grundskolan och dess verksamhet och de delar samma läroplan (Lpo94). 

Därför kan det tyckas vara till sin rätt att även kursplanen ska ligga till grund för 

fritidshemmets arbete i såväl bild och andra ämnen för att gynna och stödja ele-

vernas utveckling. Kursplanen har tydliga och riktade mål som kan ses som ett 

gott hjälpmedel i planeringen av verksamheten, även för fritidshemmet. 

Lärarförbundet har gjort en skift där fritidshemmets och pedagogernas roll tas upp 
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i gemanskap med lärarna i skolklasserna. Jag har valt lärarförbundets skrifter ef-

tersom många av dem vänder sig till fritidspedagoger och jag har tagit del av 

dessa under min utbildning.  

 

Att olika lärarkompetenser kompletterar varandra och vävs samman i 

ett vidgat läraruppdrag, ett uppdrag som bland annat innebär kunskap 

om elevens hela livssituation och hur detta påverkar lärandet 

(Lärarförbundet,  2005, sid 5). 

 

Här menas det att det är viktigt att lärare och pedagoger arbetar tillsammans 

mot en gemensam helhetssyn för elevernas bästa. Förr var det klasslärarna som 

hade befälet i klassrummet och när skolan slutade så tog fritidspedagogerna över 

och de fanns på ett sätt ”två” verksamheter. En skola och ett fritidshem. Fritidspe-

dagogerna hart ofta varit de som beskrivs som ”experter” på barns sociala samspel 

och omsorg, medan klasslärarna har tagit ansvar för den inlärningen som sker 

inom de schemalagda lektionerna. Så idag är det viktigt att lärare och pedagogers 

roller möts och vävs samman för att tillsammans arbeta för en bättre verksamhet.  

 

Det är tydligt att det behövs kunskap om hur eleverna kopplar sam-

man de lärande som sker under den fria tiden med lärandet i skolan 

och det kräver ett arbetssätt, där omsorg, fostran och lärande förenas i 

en helhet  (Lärarförbundet 2005, sid 5).  

 

Texten avslutas med att belysa en mycket utståede punkt som belyser att den 

fritidspedagogiska undervisningen knyter samman elevers upplevelser och lärande 

utanför skolan med lärandet i skolan (Lärarförbundet, 2005, sid 5). 

Hur man väljer att tolka detta är helt upp till var och en i skolans verksamhet. 

Men det tyder på tydliga och bevisade kopplingar till att lärande under schema-

lagd tid och lärande på fritidshemmet bör sammarbeta mer och bättre på alla 

punkter för att utveckla verksamheten. Detta kan även gälla bildskapande i verk-

samheten. Ett fritidspedagogiskt arbetssätt bygger på kunskaper om olika ämnen 

och aktiviteter och dess betydelser, bla. Bild och lek. Då är det också avgörande 

att pedagogen vet hur man stödjer eleverna i utförandet av detta. 

Jag fortsätter att citera ur denna text som jag anser ger en mycket klar bild över 

hur verksamheten i svenska skolor bör arbeta tillsammans. Dessa vägledande 

skrifter kan ge stort stöd för personalen på fritidshemmen när de ska upprätthålla 

sin roll i verksamheten.  

 

Det handlar om att alla situationer ska genomsyras av ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Det gäller att skapa ett handlingsutrymme som ger 
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eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och relationer till varandra, 

att skapa förutsättningar för eleverna att föra samtal med varandra och 

med lärarna, att skapa regler för samvaron, att förstå vad de vill lära 

sig och att understödja metoder för hur de ska lära sig det 

(Lärarförbundet. 2005, sid 9). 

 

Fritidspedagogens roll ser utifrån vedetagen litteratur ut att vara av stor bety-

delse. Och det finns mycket som pekar på dess positiva påverkan av barn och un-

gas utveckling och inlärning.  

3 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa tillvägagångssätt och använd metod i 

min studie. Jag kommer att börja med att redovisa mitt val av metod, etiska 

ställningstaganden, hur jag förberett och genomfört arbetet, urval samt eventuella 

bortfall och ändringar. Jag avslutar min metoddel med en förklaring kring min 

beatbetning och sammanställning.  

Jag har intervjuat fritidshemspersonal som är verksamma på en och samma 

skola för att få en syn om hur de värderar bildskapandets betydelse på fritidshem, 

och även för att undersöka hur de arbetar och tänker kring bildskapandet gällande 

planering, mål, elevinflytande och uppföljning. Detta för kunna se fritidshemsper-

sonalens personliga åsikter kring ämnet och få en inblick i hur de jobbar med det i 

verksamheten. För att på så sätt kunna få ett svar på mina ställda frågeställningar 

och ringa in mitt syfte. Mitt fokus ligger även på att jämföra elevernas bild av 

bildskapande aktiviteter på fritidshemmet med vad pedagogerna har för uppfatt-

ningar på samma fråga för att eventuellt upptäcka skillnader i parternas skildrin-

gar. Därför har jag utformat intervjufrågorna till båda parter så att de rör samma 

område fast på vardera sida av verksamheten. Jag har även mitt fokus på eleverna 

och deras tankar och värderingar kring bildskapandets betydelse på deras 

fritidshem.  

3.1 Val av metod 

Den metod som jag har valt att använda mig av i mitt arbete är kvalitativa in-

tervjuer med pedagoger som arbetar i fritidsverkamheten i den valda skolan samt 

elever från årskurs 1 i samma skola där alla de sex intervjuade eleverna var in-

skrivna på fritidshemmet på eftermiddagarna och på morgonen. En kvalitativt 

metod är en studie där fokus ligger på att försöka förstå människors sätt att reso-

nera eller agera, eller av att särkilja eller urskilja varierande handlingsmönster 

(Trost, 2005, sid 15-16). 
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Jag valde att göra kvalitativa intervjuer, eftersom jag anser att det var det 

bästa och säkraste sättet att nå mitt syfte och mina frågeställningar. Jag ansåg 

att jag skulle få mer ingående svar av de pedagoger och elever som jag interv-

juade än om jag skulle ha lämnat ut enkäter. Eleverna var också från årskurs 1 

där alla inte var helt läs- och skrivkunniga för att kunna läsa och förstå en 

enkät. Intervjuerna skedde  i grupp på upp till tre intervjudeltagare.  

 Jag valde att ta barnen i två st gruppintervjuer med tre st barn i varje grupp 

så att dessa skulle få stöd av varandra. En intervju kan kännas spännande och i 

vissa fall lite skrämmande så därför valde jag att låta barnen vara tillsammans 

under intervjuerna.  

Förespråkarna för gruppintervjuer säger att bland fördelarna med 

dessa intervjuer framför individuella är att de ger utrymme för inte-

raktion i gruppen som kan ge större insikt hos den enskilde om 

dennes egna åsikter och bevekelsegrunder (Trost, 2005, sid 26). 

Jag är även medveten om att gruppintervjuer kan föra med sig vissa problem 

som man bör ha i åtanke. Det är bla. viktigt att inte ha för stora grupper. I vederta-

gen litteratur så nämns det att mer än fem deltagare i en gruppintervju är att över-

driva (Trost, 2005). Jag hade även tagit upp frågan med min handledare som 

förselog det antal som jag sedan valde. Problemet med för stora grupper är enligt 

mig att tiden för intervjun blir väldig lång. Och när man intervjuar yngre barn kan 

detta bli ett påtagligt problem när barn i de yngre åldrarna ofta inte är bekväma 

med att sitta stilla och bibehålla koncentrationen i längre stunder, samt att det kan 

vara svårare att fånga barns intresse att genomföra hela intervjuer än vad det är 

med vuxna (Trost, 2005, sid 37). Andra problem med gruppintervjuer kan vara att 

den dominata i gruppen tar över hela samtalandet och att de tystlåtna och mer 

blygsamma drar sig tillbaka.  Ännu en eventuell nackdel med gruppintervjuer kan 

vara att deltagarna lätt kan samlas runt en och samma åsikt trots att de egentligen 

tycker olika. Grupptrycket kan göra sin påmind (Trost, 2005, sid 27).  Med detta i 

vetskap valde jag ändå att ta mig ann dessa gruppintervjuer. Mycket beroende på 

att jag vid många tillfällen redan hade träffat de elever och pedagoger som skulle 

delta i studien. Detta resulterar i att jag redan hade god information om hur grup-

perna fungerade tillsammans. Och det gjorde mig trygg nog att fotsätta min un-

dersökning. Och för att verkligen fånga elevernas intresse och motivation så valde 

jag vid några tillfällen före intervjun belysa för barnen att jag snart skulle ge-

nomföra en intervju. Jag berättade entusiastiskt men kortdraget vad denna skulle 

handla om och eleverna visade stort intresse inför detta. Inför elevintervjuerna så 

valde jag att anpassa språket efter deras förståelse för att få eleverna mer delak-

tiga. Bildskapande aktivitet kallade jag te.x för ”pyssel” eller ”bildskapande.” 
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Vad det gäller pedagogerna så valde jag att intervjua dem tillsammans två och 

två. Detta för att försöka korta tiden då pedagogerna var borta från verksamheten, 

eftersom jag visste att det redan var en aning problematiskt att få tiden att gå ihop 

inför intervjutillfället. Jag valde att spela in alla intervjuer dels för att det är lätt att 

missa information från skrivna anteckningar och dels för att jag skulle visa min 

fulla uppmärksamhet utan att hela tiden skriva ner vad den intervjuade deltaga-

ren/deltagarna säger. Och eftersom jag utförde gruppintervjuer blev det enklare att 

hålla isär vem som säger vad om man har det inspelat än om man väljer att skriva 

ner det hela på papper. Man kan också lära sig mycket om sig själv och sina 

misstag som intervjuare genom att lyssna på sig själv (Trost, Jan 2005, sid 50). 

3.2 Etik 

Jag har tagit del av de forskningsetiska principerna från (vetenskapsrådet). In-

tervjudeltagarnas namn och arbetsplats kommer att behandlas konfidesiellt och de 

uppgifterna kommer inte att användas i arbetet. Jag har noga belyst att intervjus-

varen blir diskret behandlade. Det kommer inte gå att identifiera vem som har sagt 

vad i mitt färdiga arbete och det är deltagarna i mina intervjuer informerade om 

innan samtalstillfället skedde. Vid alla mina intervjuer så har jag belyst syftet med 

mitt arbete och lagt fram mina frågeställningar så att det skulle finnas möjlighet 

för intervjudeltagarna att reflektera över arbetet och själv avgöra om de ville vara 

en del av den (Johansson & Svedner, 2006). 

3.3 Förberedelser och genomförande  

Innan jag påbörjade mina intervjuer så tog jag kontakt med fritidsveksamheten 

och gav dem information via mail. Jag har varit i kontakt med den valda skolan ti-

digare via min verksamhetsförlagda utbildning under min studietid och valde att 

återkomma till denna verksamhet för att jag ansåg att den var representativ och 

helt klart ett gott val för att utföra min studie på. Det var ett givet val för mig att 

använda mig av denna skola eftersom jag är bekant av deras miljö och verksam-

het. En vecka innan min planerade intervju skickade jag intervjuförfrågning som 

föräldrarna skulle skriva på, till min kontakperson via e-post. Denne delade sedan 

ut dem till eleverna i klass 1 (se bilaga 1). 

Jag skickade även information om hur intervjun med pedagogerna skulle se ut 

och min kontaktperson förde informationen vidare och vi bestämde datum, in-

tervjugrupper samt tider via e-posten (se bilaga 2).  Första förfrågan om mina in-

tervjuer gjorde jag redan på plats under min verkamhetsförlagda utbildning ca 2 

veckor innan intervjun ägde rum. Detta för att personalen skulle veta om att jag 

skulle återkomma. Jag fick klartecken om att jag fick utföra intervjuerna redan 
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här. Jag kom till verksamheten det bestämda datumet för att först utföra elevin-

tervjuerna. Jag kom i god tid för att ha tid för att gå igenom alla interv-

juförfrågningar. Dessa hade jag dagen innan fått klartecken om att de hade kom-

mit in tillräckligt många för att kunna utföra studien. Jag lottade sedan ut mina två 

grupper och placerade mig i verksamhetens samtalsrum som jag fått klartecken 

om att den var tillgänglig den aktuella intervjudagen med eleverna. Jag ansåg att 

detta samtalsrum var den bästa möjligheten för mig och intervjugrupperna att 

kunna samtala så ostört som möjligt (Trost, 2005, sid 42). Rummet var ej helt i 

anslutning till verskamheten utan låg på våningen ovanför. Rummet gick att 

stänga samt att det fanns möjlighet till att anväda sig av en skylt som visar att 

rummet är upptaget och samtal pågår. I rummet fanns ett ovalt bord som jag anser 

är att fördedra vid intervjuer. Alla såg varandra och kom lika nära inspelningsa-

nordningen som jag placerade i mitten av bordet 

Jag valde att ha en något lägre grad av standardisering när jag utförde mina in-

tervjuer. Med detta menar jag att intervjufrågorna kan vara aningens avikande be-

roende på intervjusituation. Ett exempel av detta är att följfrågorna formuleras på 

något olika sätt vid vissa tillfällen, jag anpassade mig efter den intervjuades 

språkbruk och variationsmöjligheter var befintliga (Trost, 2005, sid 19). Innan jag 

utförde intervjuerna så utformade jag mina intervjufrågor med mina frågeställnin-

gar och syfte som utgångspunkt (Dimenäs, 2007, sid 50). Se bilaga 3 och 4.  

Jag använde mig nästan uteslutande av öppna frågor. Dock fann jag det möjligt 

att använda några slutna frågor som jag sen följde upp med följdfrågor för en god 

struktur. Jag försökte också att ställa så enkla och raka frågor som möjligt och 

tränade på detta dagarna innan intervjuerna utfördes för att kunna utföra intervjun 

på det bästa sätt, och även för att få raka svar tillbaka av dem jag samtalar med 

(Trost, 2005, sid 78). Vid mina provintervjuer hemma försökte jag också 

uppskatta tiden för alla intervjuer genom att först läsa igenom dem och pausa un-

gefär lika länge var gång då det förväntade svaret skulle komma. Jag la till extra 

tid för eleverna så att de inte skulle behöva känna någon stress.  

Inför intervjuerna med pedagogerna så har jag valt att lägga upp mina frågor på 

det sättet att jag skapade rubriker inom mina frågor. Detta för att få struktur på 

frågorna och för att kunna förklara vad vi skulle gå in på för område under in-

tervjuns gång. Detta gjorde jag även för att vid min redovisning av resultatet 

kunna strukturera upp intervjusvaren. 
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3.4 Urval 

Intervjugrupperna som jag har varit i kontakt med kommer från en och samma 

skola. Dock var personalen som jag har intervjuat från olika klasser. De interv-

juade pedagogerna var från en förskoleklass samt från årskurs 1, 2 och 3. Jag 

valde att ta med pedagoger från alla klasser för att variera mitt urval av pedagoger 

som jag själv har arbetat tillsammans med, med pedagoger som jag inte har varit 

på samma avdelning som under min versamhetsförlagda utbildning. Detta för att 

inte i all för stor utsräckning påverka intervjusvaren pågrund av min relation med 

pedagogerna. Jag bedömde inte detta som ett särskilt stort problemområde men 

valde ändå att ha det i åtanke. Variationen på pedagogeras svar kan ha begränsats 

på grund av att pedagogerna har kontakt med varandra och fritidshemmen är i 

samma verksamhet. Pedagoger påverkas av varandra eftersom de arbetar i samma 

arbetslag. 

Fritidshemspersonalen som jag har intervjuat hade alla olika utbildningar men 

alla arbetade inom fritidshemsverksamheten. Pedagog 1 hade barnskötarutbildn-

ing med två pedagogiska påbyggnadsutbildningar. Pedagog 2 hade också en ut-

bildning som barnskötare med stor erfarenhet som assistent till barn med speciella 

behov. Pedagog 3 hade en idrottpedagogisk utbildning med inriktning mot meto-

dik. Pedagog 5 hade också en idrottspedagogisk utbildning. Slutligen hade peda-

gog 4 gått lärarutbilningen på universitet med inriktning mot fritidshem och var 

även klasslärare för årskurs 1.  

Eleverna som jag har valt att intervjua är endast från klass 1. Eleverna är mel-

lan 6 och 7 år gamla. Jag valde att ta med endast en klass elever i min un-

dersökning av den anledningen att jag arbetat med barnen i denna klass under min 

verksamhetsförlagda utbilding där jag byggt upp en relation till dessa elever. Jag 

ansåg att det var viktigt för mig att barnen kände tillit och förtroende för mig när 

de ska intervjuas (Doveborg & Pramling Samuelsson, 2000). Något som också 

kändes viktigt var att elevernas vårdnadshavare visste vem jag var för att även de 

kan känna trygghet i att låta deras barn bli intervjuade. 

För min egen del kände jag att det var en fördel att veta hur barnen jag interv-

juade fungerar i grupp och hur deras sammanhållning är. Detta för att på bästa sätt 

undvika konflikter och andra svårigheter under intervjuns gång. 

3.5 Bortfall och ändringar 

Jag hade innan intervjuerna planerat att intervjua fyra pedagoger vid två 

olika tillfällen vid samma datum. På den valda intervjudagen så blev det bort-

fall pågrund av sjukdom. Jag utförde då en intervju med två deltagande peda-

goger vid samma tillfälle samt en intervju med endast en deltagare. Jag bokade 
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då om tiden med den pedagog som föll bort under det bestämda datumet för 

den första intervjun. Jag valde även att göra ännu en intervju eftersom jag 

kände att det skulle vara nödvändigt med en pedagog till i min undersökning 

för att få bästa resultat. Dessa två intervjuer utfördes enskilt. Detta för att det 

var det som passade in i deras arbetstid att avvara. Det fanns inte möjlighet för 

en gruppintervju av praktiska själ. Slutligen har jag utfört en intervju med två 

deltagande pedagoger och tre intervjuer med endast en deltagare vid varje 

tillfälle. Totalt har jag intervjuat fem pedagoger. 

3.6 Bearbetning och sammanställning 

Efter att alla intervjuer var genomförda och avslutade så avlyssnade jag mitt in-

spelade material. Jag började sedan med transkriberingen. När det gäller att bear-

beta en kvalitativ intervju så finns det vissa regler att följa. Det gäller att hålla sig 

till de etiska reglerna, ange källor, klargöra citat, vara ärlig och hänvisa till källor 

och litteratur där detta behövs (Trost, 2005, sid 112). 

Förutom dessa regler så finns det inga tydliga och angivna regler och punkter 

att följa för att bearbeta sådant material. Jag har valt att skriva ut svar från interv-

juerna som jag anser är av relevans för mina frågeställningar. Jag renskriver alltså 

inte allt material, utan bara det av tydligt värde. Detta för att underlätta när jag ska 

sammanställa mitt resultat. Utifrån svaren så lyckades jag urskilja rubriker som 

står i grund för mitt resultat. Dessa har kopplingar till mitt syfte och mina 

frågeställningar för att på bästa sätt besvara dem. Utifrån dessa punkter har jag ar-

betat med att kartlägga resultatet genom en nogrann genomgång av mitt inspelade 

material. I följade resultatsredovisning så redovisar jag mina utgångspunkters in-

nehåll.  
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4 Resultatredovisning 

I denna del kommer jag att presentera resultatet av intervjuerna med fritid-

shemspersonalen och eleverna som jag har utfört till min studie. Jag har valt att 

presentera det i underrubriker som rör mitt syfte och mina frågeställningar. Detta 

för att på bästa sätt beröra mitt valda område och även för att göra det lättare för 

läsaren att urskilja resultatets kärna. Jag kommer inte att resovisa alla intervjusva-

ren. Johansson & Svedner (2006, sid 48) menar att de författare som inte tänkt 

igenom hur de ska bearbeta sina intervjuer lätt hamnar i fällan att redovisa resul-

taten individ för individ. Jag kommer även att avsluta varje intervjudel med en 

sammanfattande analys där jag försöker knyta samman syfte, frågeställningar och 

resultat med bakgrund, litteratur, och teorier.  

4.1 Intervjuer med elevgrupper 

Här kommer jag att sammanställa elevernas intervjusvar. Jag kommer citera 

vissa svar och dessa går att urskilja med beteckningarna E1 (elev1), E2, E3, E4, 

E5 samt E6. Jag kommer slutligen att och analysera och sammanfatta elevernas 

intervjusvar för att på bästa sätt beröra syfte och frågeställningar. 

4.1.1 Bildskapandens betydelse enligt eleverna 

Alla elever som jag intervjuade var mycket överens om att bildskapandet 

(pysslet) på fritidshemmet var roligt och spännande för dem. E1 uttryckte även att 

det är viktigt att få ha roligt och att denne har det när bildaktiviteter utför under 

fritidshemstiden. E2 menar att det inte skulle inte vara kul om man inte fick pyssla 

medan E3 födjupade sig lite i frågan och menade att det inte skulle vara så kul för 

alla som vill måla om det inte fanns bild på fritidshemmet. E6 ansåg att bilden är 

viktig för att det är roligt att lära sig något nytt.  

Utifrån intervjusvaren så har det också framkommit att eleverna ser fritid-

shemmet som en plats där de själva får välja vad de vill göra. De kan själva välja 

vad som är viktigt för dem just för stunden. Det märks tydligt att eleverna inte 

pratar om schemalagda lektioner där de måste delta i alla aktiviteter. E6 uttryckte 

sig så här: ”Det är ju viktigt att få ha bild om man vill måla. Men om jag vill leka 

istället så är det inte viktigt med bild”. 

Jag tog upp frågor som handlade om hur man mår i kroppen när man får skapa 

med bilder. Eleverna var i överlag överens om att de mådde väldigt bra när de fick 

skapa med bilder och olika bildskapande aktiviteter på fritidshemmet. E1 uttryckte 

sig med dessa ord: ”Det känns bra och jag mår bra överallt i kroppen.” Medan E5 
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beskrev känslan så här: ”Ibland är det ju svårt. Men man blir så glad när man kla-

rar det.” E4 reflekterade och svarade så här: ”Jag mår jättebra så att jag nästan 

sprängs i hundra bitar!” 

Eleverna fick också reflektera över vad de anser att man kan lära sig på fritid-

shemmet under de stunder som bildskapande aktiviteter utfördes. De uttryckte en 

del olika svar på dessa frågor. Utifrån intervjufrågorna så framkommer det att ele-

verna är medvetna om att det sker ett lärande på fritidshemmet när de utför 

bildskapande aktiviteter. 

E3 menade att det är spännande och roligt och när de får bildskapande aktivi-

teter att arbeta med som de aldrig har prövat på förr. Då menar denne att de på så 

sätt lär sig något  nytt. E2 uttryckte samma fråga så här”Ibland är det svårt med 

pyssel men man lär sig efter ett tag hur man ska göra.” Och E4 belyste inlärningen 

så här:”Man kan lära sig att klippa, vika och göra loppor.” E3 beskrev att denne 

hade fått lära sig att göra olika bildskapande pyssel som denne sedan kan visa och 

göra hemma. E5 uttryckte en annan lärdom som denne kunde ta fram utifrån de 

bildskapande aktiviteterna på fritidshemmet:”Om en kompis kommer till pysse-

lrummet och inte har sett hur man gör pysslet. Då kan nån annan kompis lära den 

hur man gör.”  Detta medan E6 menade att denne hade lärt sig att rita noggrant 

under dessa aktiviteter. 

Elevernas svar angående vad de hade lärt sig under de bildskapande aktivite-

terna på fritidshemmet rörde inte bara de saker som de kan göra med händerna 

som att klippa och vika. De belyste även de aspekter som är mer emotionella och 

sociala. B4 belyste detta så här: ”Jag har lärt mig att man ska ha tålamod och vara 

nöjd med det man har gjort.” E1 beskrev att denne hade lärt sig att man måste 

försöka om man vill ha något. ”För om man vill ha en loppa måste man försöka 

göra en och då kan man få den” (E1). E6 reflekterade och svarade med följande 

text: ”När jag gjorde farsdag-kort har lärt mig att man kan vara snäll med pappa 

på farsdag”. 

4.1.2 Elevernas kommentarer om sitt eget fritidshem angående bildskapande aktiviteter 

Eleverna hade olika syn på deras eget fritidshem och de bildskapande aktivite-

ter som finns och erbjuds där. Utifrån svaren så är eleverna insatta i sin verksam-

het och medveten om rutinerna som sker där. 

E1 uttryckte sig följande: ”Jag tycker fröken tar fram pyssel och bilder ofta.” 

Medan E4 beskrev verkamheten så här: ”Fröken tar fram saker ibland. Inte 

jätteofta. Men ibland.” E2 menade att den ansvariga pedagogen tog fram bra 

bildskapande pyssel och de fick pyssla väldigt länge. E5 uttryckte att de bildska-

pande aktiviteterna på fritidshemmet togs fram av pedagogerna mest på specifika 
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dagar: ”Fröken tar fram bildpyssel mest på fredagar.” Detta medan E6 ansåg att de 

bildkskapande pysslet på fritidshemmet togs fram att pedagogerna några gånger i 

veckan. 

När jag frågade eleverna om de fick vara med och välja och ge förslag om vad 

de ska göra under de bildskapande aktiviteterna under fritidstiden så var svaren 

också något varierande. Även här så framkommer det utifrån intervjusvaren att 

eleverna är medvetna om att de även får välja själva vad de vill göra på fritid-

shemmet. Men de belyser även de aktiviterer som personalen erbjuder dem. 

E2 sa följande: ”Vi får ju oftast bestämma själva vad vi ska göra. Men ibland 

väljer ju fröken själv” medan E3 hade en annan uppfattning ”Jag brukar då nästan 

aldrig få välja vad vi ska göra när fröken ska ta fram något.” E4 såg de hela i ett 

annan perspektiv:”Jag har aldrig heller fått välja, för fröken har aldrig frågat mig.” 

Detta medan E5 menade att eleverna ibland fick vara med och välja de bildska-

pande aktiviteterna som pedagogerna skulle ”plocka fram” och presentera. Denna 

uttryckte också följande: ”Om man vet att fröken ska ta fram något och många vill 

göra något annat. Då kan man ju fråga. Det har jag gjort en gång på 6års”  

Eleverna hade även lite olika uppfattningar om fritidshemspersonalens med-

verkan under de bildskapande aktiviteterna. Utifrån intervjufrågorna så framgår 

det att personalen är delaktiga i barnens bildskapande och att de finns närvarande 

när eleverna behöver hjälp. E1 beskrev detta följande:”Fröken brukar sitta med 

och visa vad visa vad vi ska göra, hon hjälper till också och visar hur man gör. Vi 

sitter nästan aldrig själva.” Detta medan E5 tillade: ”Ibland kanske fröken har 

plockar fram nå pyssel och måste gå hem så tar bara en annan fröken över. Och 

om fröken tycker det är för lätt då kan hon gå och göra något annat.”  

Utifrån frågorna så framkommer det också att eleverna är olika medvetna om 

syftet med de erbjudna bildaktiviteterna. 

”Fröken brukar inte så ofta säga varför vi gör olika pyssel” (E1.) E3 föjde upp 

E1´s svar med detta:”Men en gång sa hon varför vi skulle göra farsdag-kort. Och 

det var ju för att det var farsdag snart.”  

Barnen fick även belysa och beskriva några bildaktiviteter som de gjort under 

fritidstid. E1 berättade att denna hade gjort en bildberättelse om en hund och en 

flicka en gång. Och att detta var väldigt lustfyllt. E3 beskrev ett specifikt bildska-

pande projekt som denne gjort så här: ”På mitt dagis fick jag göra clowner. Och 

det var roligt. Man tog hårt papper och klistrade ihop och sen gjorde man hål.”  

Och om eleverna fick välja helt själva vad de skulle vilja ägna sig åt under de 

bildskapande aktiviteterna på fritidshemmet så var det flera av barnen som tog 

upp julpyssel som förslag eftersom julen närmade sig vid intervjutillfället. E4 ville 

göra julpyssel och E6 instämde med följande: ”Girlanger skulle vara roligt att 

pyssla med. Sånna som ingen annan har gjort.” E1 återkom till sitt berättande om 
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bildsagan som denne beskrev i tidigare fråga: ”Jag skulle göra en bok med bilder. 

Jag har ju gjort det en gång. Den handlade om en flicka och en hund.”   

4.1.3 Sammanfattning av elevintervjuer    

Sammanfattningsvis så ser jag bildskapandets betydelse för denna grupp av 

fritidshemselever som mycket betydande. Eleverna uttrycker känslor kring ämnet 

och även hur de skulle uppleva en verksamhet utan bildskapanade på fritidshem-

met. De beskriver upplevelser och sitt eget skapande med stor entusiasm och ska-

pandet har en central roll för dem. De beskriver även vad de skulle tänka sig att 

göra framöver på just deras fritidshem inom bildskapande. Eleverna är till viss del 

medvetna kring sitt eget lärande och de kan förklara och beskriva sin egen verk-

samhet. Mycket av elevernas resonemang går att koppla till läroplaner, kursplaner 

och de resonemang som finns i min bakgrundsredovisning. Eleverna talar gott om 

personalen på fritidshemmet och känner trygghet i den hjälp och i det stöd de får i 

sitt bildskapande. Eleverna skulle trots detta vilja utföra än mer bildskapande på 

fritidshemmet och kom under intervjun med kreativa förslag.  

4.2 Intervju med fritidshemspersonalen 

Här kommer jag att sammanställa fritidshemspersonalens intervjusvar till ge-

mensamma resultat samt eventuella skillnader dem emellan. Jag kommer citera 

vissa svar och dessa går att urskilja med beteckningarna P1 (pedagog 1), P2, P3, 

P4, samt P5. Jag kommer slutligen att analysera och sammanfatta fritidshemsper-

sonalens intervjusvar för att på bästa sätt beröra syfte och frågeställningar. 

4.2.1 Bildskapandets betydelse för barn enligt fritidshemspersonalen 

När jag gick in på frågor som berörde bildskapandets betydelse för eleverna så 

var pedagogerna helt överens. Det är av betydelse. Det framkom utifrån intervjus-

varen att synen på betydelsen varierade men att den ändå fanns där.  

P1 uttryckte sig så här angående frågan: ”Den är av rätt så stor betydelse. Just 

för att det innefattar så mycket. Inte bara bild. Sammarbete mellan eleverna och 

eleverna inspererar varandra. De får prova på olika material och olika tekniker. P2 

menade att bildskapande är av betydelse för att eleverna får fantisera fram sitt eget 

skapande och själva välja vad de vill göra. P3 menade att bildskapande aktiviteter 

är en stor del av elevernas dag i verskamheten. P4 menar att bildskapande på 

fritidshemmet är av betydelse för att elever som inte har så mycket möjligheter för 

detta hemma eller under skoltiden ska få uttrycka sig på detta sätt. P4 menar också 

att det är av betydelse eftersom många elever har en fartfylld vardag. ”Det är en 



Sida 22 av 37 

 

lugnt stund då man får sitta ner och få lite ro.” Även P5 delgav att det är viktigt 

för elever att få skapa och använda sin fantasi. ”Det är viktigt att få skapa med 

händerna. Det är det enda ämnet där man riktigt får skapa något” (P5).  

Pedagogerna fick även reflektera över hur de upplever att eleverna tycker om 

bildskapande aktivieter på fritids. Även här var svaren väldigt liknande varandra. 

Pedagogerna tyckte att barnen ser positivt på bildskapandet och tycker att detta är 

lusfyllt och roande. De handlar mycket om elevernas intresse också menar P3. P4 

menar att eleverna till och med efterfrågar de planerade bildaktiviteterna har fallit 

bort i brist på personal. Denne menar att eleverna är mycket intresserade och har 

höga förväntningar och förhoppningar på vad de ska få göra för bildskapande. ”De 

glittrar i ögonen på dem om vad som komma skall” (P4.) P5 anser att bildskapan-

det är ett av elevernas favorit sysselsättningar på fritidshemmet och att de tycker 

att det är väldigt roligt. 

Pedagogerna fick reflektera över vad de anser att eleverna lär och utvecklar 

under de bildskapande aktiviteterna på fritidshemmet. Många av svaren var lika 

och avspeglade varandra. Svaren angående barnens utveckling av motoriska 

egenskaper återkom ett flertal gånger och detta var pedagogerna överens om. Ele-

verna får lära sig hantera material samt klippa och använda sax. Detta utvecklar 

motoriken menar P1. P2 uttryckte följande: ”De finmotoriska utvecklas när man 

använder penslar och liknande saker.” 

Pedagogerna uttryckte också här att eleverna utvecklar sin fantasi och 

förmågan till att använda den. P3 menar att eleverna kan varva ner och skapa ett 

lugn genom de bildskapande aktiviteterna. P3 menar också att bildskapandet 

stärker elevernas självförtroende när de har utfört något som de kanske inte var 

förtrogen med till en början. P4 reflekterade över att det är betydande för elever-

nas utveckling att utvecklas sin nyfikenhet och skaparglädje. 

4.2.2 Fritidshemspersonalens syn på egna mål samt läroplaner och styrdokument 

I frågan gällande fritidshemmets egna uppsatta mål för bildskapandet i verk-

samheten så var svaren något varierande men lutar mot att pedagogerna inte hade 

reflekterat så mycket kring detta. Några av pedagogerna belyste att de inte hade 

några egna egentliga mål för bildskapandet i verksamheten. P2 såg det istället som 

viktigt är att eleverna var nöjda med det de gör och får göra vad de vill och att re-

sultatet av detta var det viktiga. Detta istället för att erbjuda något som eleverna 

kanske inte riktigt vill göra. Detta kan man såklart också se som mål. P1 belyste 

att det denne såg som mål var att eleverna ska våga pröva på och att det finns 

möjlighet att testa olika material och tekniker inom bildskapandet. P3 menar att 

denne inte har syfte och mål med de aktiviteter denne erbjuder. Det som är vikti-
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gast är att eleverna ska ha roligt. P4 uttryckte sig i följande text: ”Jag har inte satt 

upp några seriösa mål ärligt talat. Inget för deras utveckling. Utan mer bara att det 

ska vara en kul grej för dem.” Efter detta så säger denne att ett mål är att tilltala 

flickor eftersom dennes verksamhet är väldigt inriktad mot sport. Detta för att få 

mer flickor att stanna på fritidshemmet. P5 menar att denne inte har några mål för 

bildskapandet men menar, efter närmare eftertanke, att målet är att det ska finnas 

möjligheter för de elever som vill skapa med bilder på fritidshemmet. 

När vi gick in på frågor kring läroplanen så blev svaren något varierande. De 

framkom under intervjun att några av pedagogerna tyckte att de följde läroplanen 

och dess mål och att målen var tydliga och bra upplagda. Men det framkom inte 

hur. Men med det menade de att mycket beror på hur man själv tolkar dem. P3 

menar att målen är tydliga om man verkligen sätter sig ner och bryter ner dem. 

”Till stora delar tycker jag att man kan se att verksamheten jobbar mot de som står 

i läroplanen men man kanske inte alltid är medveten om att det är just det här 

målet jag arbetar mot just nu. Men det leder mot rätt håll.” (P3). P4 ansåg inte att 

läroplanen var tydlig. Denne ansåg att läroplanen ger möjlighet till stor frihet att 

uppnå det som står på olika sätt eftersom allt i den är väldigt vitt och brett. ”Det 

kan väl vara fördelaktigt eftersom man kan ha stor möjlighet att själv kunna 

påverka och på något vis styra upp och erbjuda och att de ändå faller inom ra-

marna i läroplanen” (P4).  

Denne menar att det kan vara positivt men även negativt för dem som inte har 

så tydliga versoner om vad man vill med sitt bildskapande i fritidshemmet. När 

denne kommenterade sin egen verksamhet så ansågs det att de inte följde läropla-

nen och hade den som grund när de planerade sina bildskapande aktiviteter på fri-

tidshemmet. Samma pedagog ansåg även att detta var en brist som fanns. Men 

ambitionerna fanns till en förändring. P5 delgav att denne inte visste vad det stod i 

läroplanen gällande bild för elever. Men denne uttryckte att det inte är så mycket 

krav på elever i lägre åldersgrupper och att det är därför läroplanen kanske inte 

granskas så mycket som den gör för elever i högre åldrar.  

4.2.3 Fritidshemspersonalens kommentarer om sin egen verksamhet och dess bildskapande 

aktiviteter 

Pedagogerna fick beskriva hur de brukar planera till sina bildskapande aktivi-

teter som de erbjuder på fritidshemmet. Några av dem belyste att de brukar arbeta 

utifrån teman när de planerar sina aktiviteter. ”Utifrån temat så bollar vi idéer 

mellan varandra om hur vi kan arbeta vidare” menar P1.  P3 beskrev att denne 

brukar ta hjälp av Internet för att få tips och idéer på vad denne kan använda för 

bildskapande aktiviteter på fritidshemmet. P3 beskriver även att denne brukar 
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använda sig av sådant som används tidigare i sina planeringar.  Sådant som funge-

rat och varit lyckat tidigare. P4 var den enda av pedagogerna som belysta att 

denne använde sig av planeringstid när denne skulle planera bildskapande aktivi-

teter på fritidshemmet. Denne beskrev att planeringen skedde varje vecka inför de 

stunder under fritidshemstiden då bildskapande ”stod på schemat.” 

Efter frågan om planering så föll det naturligt för mig att fråga om utvärdering 

sker efter de erbjudna bildaktiviteterna på fritidshemmet. Här var svaren något va-

rierande. P2 belyste en utvärdering som eleverna själva gör. Där de berättar vad de 

har gjort och hur de gick. ”Eleverna är ganska bra på att säga vad de har gjort och 

vad som var meningen med det” (P2). P1 beskrev en utvärdering där pedagogen 

ställde frågor till eleverna om hur bildaktiviteten gick till, vad man kan tänka på 

och vad som gick bra och mindre bra. Endast en av pedagogerna belyste att denne 

brukar dokumentera vid vissa tillfällen då utvärdering sker. P3 menar att den 

utvärdering som denne gör är att inte upprepa de bildaktiviteter som blivit ”mis-

slyckade” eller inte så omtyckta av eleverna, och att göra om de som har gått bra. 

P3 säger sedan: ”Egentligen skulle man vara duktigare på att utvärdera och skriva 

ner hur saker och ting har varit. Men jag har inte varit så duktig, tyvärr.” Detta 

tyder på en självinsikt och även en medvetenhet om vad som skulle kunna bli 

bättre. P5 utvärderar på liknade sätt och tillägger även att det är bra att utveckla en 

bildaktivitet som gått mindre bra så att den kan fungera bättre nästa gång. P4 me-

nade också att denne ännu inte gjort någon utvärdering men planerar att göra det 

vid terminens slut. Detta för att ha översikt över nästa termin om vad som fungerat 

bra och mindre bra.  

När jag gick in på vilket inflytande eleverna har i de erbjudna bildaktiviteterna 

på fritidshemmet så var svaren varierande men 4 av pedagogerna menade att ele-

verna hade lite eller inget inflytande. P3 berättade att eleverna i dennes verksam-

het inte hade så stort inflytande alls i de erbjudna bildskapande aktiviteterna på 

fritidshemmet men att det kommer öka med åren eftersom eleverna då har hunnit 

pröva på mer bildskapande aktiviteter och vet vad de tycker om att göra.  

Pedagogerna fick även beskriva hur de brukar bjuda in och locka eleverna till 

de bildaktiviteter som de har planerat och erbjuder under fritidshemstiden. Peda-

gogernas svar var mycket liknande och de berättade att de hade samling tillsam-

mans med eleverna där de berättade om de aktiviteter som finns att delta i under 

fritidshemstiden just den dagen. Det framkommer också att detta är frivilligt men 

att eleverna lockas ofta av varandra att delta när de ser vad de andra eleverna har 

skapat (P1).  P2 beskriver också att det är viktigt att vara lyhörd och se så att de 

erbjudna aktiviteterna passar alla. De allra flesta elever är intresserade av bildska-

pande men vissa kan tycka det är svårt. P2 säger då att det är viktigt att fånga upp 

dessa elever och ge dem extra stöd. P1 säger följande: ”Det är viktigt att det ser 
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inbjudande ut. Att saker och ting är lättillgängliga och att materialet ser spännande 

ut”. P4 berättar att denne ofta förbereder med att göra en ”mall” för eleverna som 

de sedan blir intresserade av. P5 belyser att denne brukar placera sig i ”pysse-

lrummet” och starta upp något mer i tysthet. Sedan kommer eleverna eftersom och 

leds av sin nyfikenhet till att delta. 

Pedagogerna fick beskriva några bildskapande aktiviteter som de har erbjudit 

eleverna under fritidshemstid. De berättade ingående och tydligt om vad de erbju-

dit och det fanns många kreativa inslag vilket utifrån intervjufrågorna tyder på ett 

relativt stort intresse från pedagogernas håll gällande bildskapande aktiviteter på 

fritidshemmet. Intresset för bildskapandet framstod som varierande men ändå be-

fintligt. 

Som en avslutande del i intervjun så fick pedagogerna belysa och reflektera 

över vad de skulle kunna förändra/förbättra i sin verksamhet gällande de bildska-

pande aktiviteterna på fritidshemmet. Utifrån svaren så framkom varierande tan-

kar kring detta. I det stora hela så verkade pedagogerna nöjda över sin bildska-

pande verksamhetsdel på fritidshemmet. P2 belyste att denne kanske inte hade så 

stor kunskap i ämnet men denne menade att eleverna verkade nöjda och att det 

finns goda möjligheter gällande material i verksamheten. Dock drog P2 de slut-

satser att saker och ting alltid kan bli bättre. Med mera pengar så finns det mer att 

kunna erbjuda. P2 menade att de skulle kunna arbeta med på elevernas inflytande 

och låta dem vara med mer och påverka i de förberedande arbetet i de bildska-

pande aktiviteterna. 3 av pedagogerna belyste också att planering och utvärdering 

skulle kunna vara något att arbete för att bli bättre på. Mycket av de som pedago-

gerna skulle kunna tänka sig att förbättra handlade om praktiska saker, som ma-

terial och liknande. P4 belyste att denne vill förbättra elevernas inflytande i plane-

ringen av de bildskapande aktiviteterna på fritidshemmet och låta dem ge förslag 

på vad de vill göra. En eventuell ”terminsplanering” för all bildskapande aktivitet 

på fritidshemmet. P4 vill även arbeta för att få fler pojkar att lockas av bildaktivi-

teterna på fritidshemstiden. P5 skulle vilja variera bildskapandet med mer ma-

terial. Tex. tyg och trä. 

4.2.4 Sammanfattning av pedagogintervjuer 

Alla pedagoger som medverkade i min studie var slående överens över att 

bildskapandet är av betydelse för eleverna. Denna betydelse uttrycktes på olika 

sätt av pedagogerna och även i olika stor utsträckning. Betydelsen uttrycktes på ett 

flertal sätt utifrån mina intervjufrågor som berörde elevernas intresse för bildska-

pande aktiviteter samt elevernas inlärning utifrån pedagogernas perspektiv. 

Gällande inlärningen och vad elever faktiskt lär sig rent kunskapsmässigt så var 



Sida 26 av 37 

 

svaren varierande men mycket av det pedagogerna uttryckte kan jag koppla till-

baka till min bakgrundsredovisning. Varierande var även pedagogernas syn och 

tankar kring läroplaner och mål.  

Pedagogernas upplevelser av vad eleverna har uttryckt för känslomässig 

stämning över de bildskapande aktiviteterna var lustfyllt och roande. Pedagogerna 

tyckte att eleverna ser positivt på bildskapandet och att de ofta har en längtan efter 

att få utföra dessa aktiviteter.  
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5 Diskussion  

I denna del kommer jag att redovisa en diskussion och en analys kring de re-

sultat som framkommit i ovanstående resultat, metod och bakgrundsredovisning 

för att väva dem samman. Detta utifrån mitt syfte och mina frågeställningar för att 

på bästa möjliga vis lyfta fram de aspekter som har framkommit i min studie. I 

slutet av denna del kommer jag även att följa upp med eventuell fortsatt forskning 

samt dra slutsatser som är betydande för arbetet kommit fram till. 

5.1 Resultatdiskussion 

I följande resultatdiskussion kommer jag att analysera och diskutera de aspek-

ter som uppkommit under min undersöknings resultatredovisning utifrån de in-

tervjuer som har genomförts. Jag kommer att beröra mitt syfte och mina 

frågeställningar och koppla tillbaka till den litteratur som jag berört i min bak-

grundsredovisning. Detta för att få en sammanfattande bild av vad resultat och 

bakgrund har för gemensamt innehåll. Jag kommer även att analysera och koppla  

till teorier för att få en utökad bild av vad som sker i verksamheten utifrån mitt re-

sultat. 

5.1.1 Analys och diskussion kring elevintervjuerna 

Här kommer jag att ta upp och diskutera vad begreppet ”bildskapande” betyder 

för eleverna utifrån deras erfarenheter och tankar som jag tagit del av under mina 

elevintervjuer. 

          Bildskapande enligt eleverna  

Enligt elevintervjuerna så framkommer det att eleverna är mycket förtrogna 

med bildskapande aktiviteter på fritidhemmet. De är överens om att detta är något 

de tycker mycket om och gärna vill utföra. De uttrycker ord som ”roligt och 

spännande”. Och de menar även att det är viktigt att ha roligt. Eleverna uttrycker 

också känslor som de känner när de utför de bildskapande aktiviteterna på 

fritidshemmet. De var överens om att de mådde väldigt bra och blir glada när de 

fick utföra bildskapande. När de gör något som först var svårt så är känslan av att 

lyckas mycket stark enligt barnen.  

Eleverna vände också på frågan om känslor kring bildskapande. De menade att 

det inte alls skulle vara roligt utan bildskapande aktiviteter. Speciellt inte för dem 

som verkligen vill måla och skapa på fritidshemmet. Eleverna uttryckte också 

betydelsen av att det är viktigt att få göra det man vill på fritidshemmet. Om de 

vill måla och skapa så är det viktigt för dem att de får göra det och att bra möjlig-
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heter finns. Min uppfattninng är att eleverna är mycket medvetna om sina känslor 

kring att skapa med bilder eftersom de är säkra på att det inte skulle vara roligt 

utan dessa möjligheter på fritidshemmet.  

Eleverna fick också reflektera över vad de anser att man kan lära sig på fritid-

shemmet under de stunder som bildskapande aktiviteter utförs. Eleverna kom fram 

till att de lär sig en del olika saker, t.ex. hur man viker, klipper och målar noggrant 

men även mer sociala färdigheter som att hjälpa andra, vara nöjd med det man 

gör, ha tålamod och kämpa för något. Om jag ska analysera elevernas lärande 

utifrån läroplanen så kan man föra den diskussionen att eleverna har fått uppleva 

och pröva olika uttrycksformer för att uppleva stämningar och känslor (Skolver-

ket, 2006).  

Utifrån den nya kursplanen i bild för årskurs 1 (lgr11), så skulle man kunna 

fastställa att eleverna har tagit lärdom av framställning av berättande bilder, till 

exempel sagobilder samt plana och formbara material, till exempel papper, lera, 

gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten (lgr11, 

kursplan i bild, sid 17). 

Lärande har en plats även inom fritidshemmets väggar och eleverna kan ut-

trycka sitt lärande. De sociala färdigheterna som eleverna nämner är också av be-

tydelse för att kunna utveckla sina sociala förmågor och kompetens (Skolverket, 

2007). 

Barnens beskrivande av sin motoriska inlärning kan man finna stöd ifrån mitt 

resonemang i bakgrundsredovisning. Att lära sig att handskas med olika material 

inom bildskapandet är viktigt för utvecklingen av olika fysiska förmågor (Barnes 

& Andersson 1994).   

Eleverna hade olika syn på sitt eget fritidshem och de bildskapande aktiviteter 

som finns och erbjuds där. Det framkom att eleverna ansåg att de blev erbjudna 

bra och givande bildskapande aktiviteter men att de väldigt gärna skulle vilja ha 

än mer. Detta tyder också på att bildskapande är av stor betydelse för eleverna, 

eftersom de uttrycker en längtan till att skapa mera. 

Eleverna hade olika uppfattningar om fritidshemspersonalens medverkan under 

de bildskapande aktiviteterna. Det som framkom var att eleverna ansåg att de fick 

hjälp när de behövde det eftersom en pedagog nästan alltid satt med dem under de 

bildskapande aktiviteterna. Speciellt om pedagogen hade erbjudit och tagit fram 

ett bildskapande. Eleverna gav uttryck för att det fanns en trygghet i detta. De fick 

hjälp när de behövde det och det kändes bra för dem (Skolverket, 2007). 

Barnen fick även beskriva några bildaktiviteter som de gjort under fritidshems-

tid. De berättade ingående och med stor entusiasm om sina upplevelser kring 

dessa bildskapelser. De berättade vilka material de använt och hur man gjorde. 

Utifrån detta kan jag fastställa att barnens kunskapsmässiga utveckling har gyn-
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nats i att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg 

samt med olika material (lgr11, kursplan i bild). E1 beskrev att denne hade skapat 

en bilderbok och gärna skulle vilja göra det igen. Barn kan genom konsten lära sig 

att bearbeta och förändra idéer i fantasin. (Barnes & Andersson 1994). I detta fall 

kan E1 använda sina idéer och bilder i sin fantasi för att skapa en bilderbok. 

Genom att skapa bilder och ett berättande i en bilderbok så kan elever ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att ut-

trycka budskap (lgr11, kursplan i bild). 

Intresset för och omkring bildskapandet på fritidshemmet var mycket stort i 

intervjugruppen. Utifrån intervjuerna så upptäckte jag att eleverna var mycket 

medvetna om att de bildskapande aktiviteterna på fritidshemmet inte var samma 

som de schemalagda bildlektionerna. De visste att det fick ägna sig åt bildska-

pande aktiviteter på fritidshemmet om de ville och att det inte var något de var 

tvungna att göra. Detta tyder på att eleverna är väl insatta i sin verksamhet men 

det tyder också på ett stort intresse av bildskapande eftersom eleverna väljer att 

delta och utföra detta av egen fri vilja. Bildskapandets plats är stor för eleverna 

och dess betydelse är likaså. 

5.1.2 Analys och diskussion kring intervjuerna med pedagogerna 

Här kommer jag att ta upp och diskutera kring bildskapandets betydelse enligt 

pedagogerna samt hur de ser på läroplanen i förhållande till de bildskapande akti-

viteterna på fritidshemmet. 

Bildskapandets betydelse  

Pedagogerna som medverkat i min studie är alla överens om att bildskapandet 

på fritidshemmet har en betydande och viktig roll och påverkan under elevernas 

skoldag. Pedagogerna uttryckte detta på ett flertal sätt där många av deras reso-

nemang grundade sig i att eleverna får kunskapsmässig utveckling som berör både 

känslomässiga och praktiska delar. Det som elever får av bildskapande på fritid-

shemmet är enligt pedgogerna, motorisk utveckling, utvecklig av förmågan att 

använda sin fantasi samt nyfikenhet, förmågan att varva ner och arbeta lugnt samt 

stärkt självförtroende när eleverna klarar av något som de tagit sig för. Detta går 

att återkoppla till min bakgrundsstudie där jag har reflekterat över betydelsen av 

bildskapandet för yngre barn utifrån vidtagen litteratur. I Barnes & Andersson 

(1994) tas bland annat den motoriska utvecklingen upp och kopplas till bildska-

pandet. 

Den berörda fritidshemspersonalen i verksamheten där jag utfört min studie har 

uttryckt olika åsikter och synsätt på de bildskapande aktiviteterna på fritidshem-

met. Alla pedagoger har på ett eller annat sätt varit involverade i bildskapande ak-
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tiviteter på fritidshemmet, dock i olika hög grad. Alla i gruppen har uttryckt och 

gett kreativa exempel på bildskapande aktiviteter som de har erbjudit eleverna un-

der fritidshemstid. Det fanns många kreativa inslag vilket utifrån intervjufrågorna 

tyder på ett relativt stort intresse från pedagogernas håll gällande bildskapande 

aktiviteter på fritidshemmet. Intresset för bildskapandet framstod som varierande. 

Pedagogerna beskrev sitt arbete kring planering som sedan resulterade i ett ge-

nomförande av den bildskapande aktiviteten. Pedagogerna utvecklade även hur de 

brukar bjuda in och locka eleverna till de bildaktiviteter som de har planerat och 

erbjuder under fritidshemstiden.  

Som en avslutande del i intervjun så fick pedagogerna belysa och reflektera 

över vad de skulle kunna förändra/förbättra i sin verksamhet gällande bildska-

pande aktiviteterna på fritidshemmet. Utifrån svaren så framkom varierande tan-

kar kring detta. Sammanfattningsvis så ville pedagogerna förändra och reflektera 

över elevernas inflytande eftersom det var något som förekom ytterst sällan i de 

bildskapande aktiviteterna. Pedagogerna menade även att de ville ha större 

möjligheter kring material som används i bildskapande aktiviteter och en liten del 

av intervjugruppen ville förbättra sin planering och utvärdering av de bildska-

pande aktiviteterna.  Pedagogerna verkade i stor grad nöjda med sin bildskapande 

verksamhetsdel på fritidshemmet.  

De paralleller jag kan dra utifrån detta är att jag kan urskilja olika arbetssätt 

och synsätt bland pedagogerna om hur de anser att en bildskapande aktivitet fun-

gerar bäst för eleverna som medverkar. Jag kan på så sätt uppfatta olika teorier 

kring arbetet med bildskapande aktiviteter. En del av pedagogerna belyste ett 

synsätt som kan ha sin grund i ”det fria skapandet.” Detta teoretiska synsätt 

förespråkades av bildpedagogen Jan Thomaeus (Bendroth Karlsson, 1998). I Ben-

droth Karlsson(1998) beskriver författaren detta synsätt på barns bildskapande 

som en miljö där eleverna inte tilldelas några uppgifter och som en arena där en 

engagerad vuxen ej behövs. Eleverna skapar fritt och utifrån sina egna 

förutsättningar och intressen. Författaren belyser också att detta synsätt kan resul-

tera i att åskådarna tror att vuxna som förespråkar det fria skapandet inte påverkar 

eleverna alls. 

Men så behöver det inte vara enligt Bendroth Karlsson. ”En engagerad och 

medveten pedagog påverkar situationen för sina elever genom sitt totala sätt att 

vara, genom att finnas tillhands med gedigna kunskaper om teknik och material.” 

(Bendroth Karlsson, 1998, sid 33). Jag uppfattade detta synsätt utifrån pedago-

gintervjuerna där denna grupp av pedagoger belyste elevernas bildskapande som 

en handling där det är viktigt att eleverna får skapa fritt och själva välja vad de vill 

göra och på detta sätt uppnå elevernas önskade resultat. Jag uppfattade även att 

denna grupp av pedagoger inte erbjöd planerade bildaktiviteter i samma 
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utsträckning som den andra gruppen av pedagoger som hade ett annat synsätt och 

arbetssätt gällande de bildskapande aktiviteterna på fritidshemmet. Detta kan 

såklart ligga i att dessa pedagoger har valt att arbeta på detta sätt för att de anser 

att elevernas kunskapsmässiga utveckling gynnas bäst genom detta arbete. Det 

kan också bero på att pedagogernas intresse för just bildskapande aktiviteter är 

lägre och att kunskaperna kring ämnet är bristande. Enligt min uppfattning utifrån 

min studie så anser jag att valet av detta arbetssätt kan grunda i båda dessa 

föreställningar. Jag uppfattar det som att pedagogerna som belyst detta arbetssätt 

är engagerade i elevernas bildskapande utveckling men möjligtvis inte bär på 

kunskaper kring det i stor utsträckning. Detta kan helt klart bero på att intresset för 

bildskapande inte hör till just dessa pedagogers högsta prioritet i verksamheten. 

Enligt mig så handlar en fritidspedagogs arbete mycket personliga intressen och 

de pedagoger som är mer intresserade av bild i allmänhet kan också ofta arbeta 

med detta i större utsträckning i verksamheten.  

Det andra synsätt (teori) och tillvägagångssätt gällande pedagogernas arbete 

kring de bildskapande aktiviteterna som jag har uppfattat utifrån min studie finns i 

begreppet ”styrning-guidning.” Begreppet har sin kärnpunkt i att aktiviteten som 

utförts är målrelaterad och då i sin tur planerad. Aktiviteten innehåller också mo-

ment som läraren/pedagogen har tagit fram. Detta kan handla om en förberedd 

mall, material som ska användas för aktiviteten, förslag på motiv och att pedago-

gen sitter med under aktivitetens gång (Bendroth, Karlsson, 1998). Den teori som 

jag kan likna min studies intervjugrupp med pedagogers synsätt och ge-

nomförande är en blandning av ”fritt skapande” och ”styrning-guidning.” En 

sådan bildaktivitet kan karaktäriseras med att pedagogen tillhandahåller material, 

visar en mall och sedan låter eleverna skapa utifrån sig själv och att pedagogen 

framhåller att slutprodukten inte behöver vara som den visade mallen. Jag up-

plever att denna teori är av lägre grad. Med detta menar jag att inte upplever teorin 

fullt ut. Beskrivningen av teori ”styrning-guidning” är att de som utför den alltid 

har planerat aktiviteten med ett bestämt tillvägagångssätt och mål där lära-

ren/pedagogen alltid är närvarande. Slutprodukten i aktiviteten är förbestämd och 

aktiviteten är tydligt strukturerad. Men eftersom verksamheten där detta sker är på 

ett fritidshem där eleverna själva får välja om de vill delta, samt att aktiviteten inte 

är helt lärarledda och slutprodukten i aktiviteten inte är styrd så är teorin inte i sin 

fulla form. Men jag kan absolut se många likheter mellan denna grupp pedagogers 

synsätt och teorins betydelse. Detta kan tyckas som ett mer ”genomtänkt” sätt att 

arbeta med bildskapande aktiviteter i fritidshemmet. Jag får den uppfattningen 

utifrån min studie att det mycket väl kan bero på att denna grupp av pedagoger har 

ett större personligt intresse för just bildskapande aktiviteter. Därför läggs mer tid 
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och planering på detta. Det är inget som är bevisat, men det är den uppfattning jag 

fått utifrån min studie. 

Det som jag ser är gemensamt i alla pedagogernas synsätt kring bildskapande 

aktiviteter är att eleverna lär i samspel med andra. Detta går att koppla till Vy-

gotskys sociokulturella teorier där kärnan ligger i och sker genom deltagande och 

deltagarnas samspel (Dysthe, 2003). 

Pedagogerna redogjorde också för varierande sätt hur de utvärderade arbetet 

som omringar de bildskapande aktiviteterna i fritidshemmet. Större delen av pe-

dagogerna utvärderade endast ”i huvudet” och endast en ytterst liten del av dem 

använde sig av dokumentation i vissa tillfällen.  

Läroplanen i relation med bildskapande 

Pedagogerna i min studie gav varierande reflektioner och svar gällande lärop-

lanen. De framkom under intervjun att pedagogerna tyckte att de följde läroplanen 

och dess mål och att detta gick att fastställa om de verkligen satte sig ner för att 

bryta ner läroplanen del för del.  

Sammanfattningsvis av vad som framkom i intervjun med pedagogerna så be-

lyste de att de arbetar mot läroplanen mål fast att de kanske inte är medvetna om 

det. De använder inte läroplanen som en grund i planeringen eftersom de ändå, 

utan att reflektera vidare över det, skulle pricka in målen på någon punkt. Lärop-

lanen beskrevs som en möjlighet till en stor frihet att uppnå det som står i den. 

Utan vidare eftertanke och utan att öppna upp läroplanen så belyste pedagogerna 

att de vid en eventuell utvärdering skulle kunna fastställa att de följt läroplanen. 

Denna grupp pedagoger ur intervjun menade att detta mycket beror på hur de 

själva tolkar läroplanen.  Läroplanens möjlighet till så stor frihet såg en av peda-

gogerna som något både positivt och negativt. Positivt för de pedagoger som är 

väl insatt i läroplanen och vet vilka mål som denne berör vid sin planering och 

utförda aktiviteter. Då ansågs det som positivt med så stor frihet. Men negativt för 

de pedagoger som inte har tydliga versioner i vad de vill med sitt bildskapande i 

fritidshemmet.  

5.1.3 Likheter och skillnader om syn på bildskapandets betydelser mellan elever och 

fritidshemspersonal 

Likheterna mellan eleverna och pedagogernas syn och tankar kring bildska-

pandets betydelse på fritidshemmet var fler än vad skillnaderna var. Båda parter 

var överens om bildskapandets lustfylldhet och den glädje som finns i skapandet. 

Båda parter var också överens om att uttrycka vilken inlärning som sker och vad 

detta skulle kunna vara. Det kan handla om materialanvändning, motorisk 

inlärning och social kompetens. Parterna var också eniga kring verksamhetens ut-
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formning angående elevernas inflytande, delaktighet och pedagogernas närvaro. I 

stor utsträckning var pedagogerna och eleverna i samklang kring sina resonemang 

om de bildskapande aktiviteterna på fritidshemmet. De var slående överens om att 

bildskapandets betydelse var av stor vikt. Detta belyste parterna på skilda men 

ändå överenstämmande sätt. 

Det som skilde parterna åt i resonemanget var bildskapandets utrymme. Peda-

gogerna tycktes vara nöjda med sitt utförande och även med mängden av erbjudna 

bildskapande aktiviteter på fritidshemmet. Medan eleverna uttryckte en längtan 

och en vilja att utföra än mer bildskapande. De uttryckte även en lust till större 

delaktighet i planeringen och stor fantasi i vad som skulle kunna vara en god pla-

nering av kommande bildaktiviteter. Dock var elevinflytande något som pedago-

gerna såg som en förändringsmöjlighet och något som de ville ta större del av i de 

bildskapande aktiviteterna i framtiden. 

5.2 Metodkritik  

Min metod anser jag var ett bra val i min studie för att på bästa möjliga sätt 

kunna beröra mitt syfte och mina frågeställningar. Nu i efterhand kan jag reflek-

tera över mitt genomförande och det som jag kommit fram till utifrån det är att 

jag i mina intervjuer inte hade behövt alla de intervjufrågor som jag tog med. Jag 

hade kunnat korta ner dessa och ändå berört mitt syfte. Bortsett ifrån detta så 

anser jag att intervjuerna fungerade väldigt bra. Jag fick positiv respons från del-

tagarna där en del av pedagogerna belyste att de nu efter min studie kunde ref-

lektera över dessa frågor på ett helt annat sätt för att gynna verksamheten. 

Jag är väldigt nöjd med det val som jag gjorde av att använda mig av inspel-

ningar vid mina intervjuer. Man kan lära sig mycket genom att lyssna på sig själv 

inspelad. Något jag upptäckte mycket snabbt var att jag vi ett flertal tillfällen läste 

frågorna innantill så att de lät lite tillgjorda. Detta trots att jag tränat på dem in-

nan. Inför eventuella kommande intervjuer så ska jag reflektera över detta så att 

mina intervjufrågor låter mer neutrala. 

5.3 Slutsatser 

De slutsatser jag kan dra i slutet av min studie är att de bildskapande aktivite-

terna på fritidshemmet ses som betydande på ett flertal plan av både pedagoger 

och elever i verksamheten. Det har varit intressant att få ta del av mina intervju-

deltagares tankar och skildringar kring bildskapandets många delar och jag ser 

positivt på det fortsatta arbetet som finns kring bildskapandets plats i fritidshem-

met. Mina upplevelser kring intervjusvaren har jag till stor del kunna koppla till-
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baka till min bakgrund och kunna se att mina uppfattningar kring bildskapandet 

på många sätt stämmer överens med de pedagoger och elever som jag har interv-

juat. Min studie har varit mycket givande och jag har med glädje kunnat få ta del 

av mina intervjudeltagares svar och upplevelser kring bildskapandets rika in-

nehåll.  

Som i många andra studier så har även min studie väckt en del frågor och tan-

kar hos mig. Under intervjuerna har det också framkommit punkter där jag fått 

reflektera utifrån de deltagande pedagogernas perspektiv eftersom de inte riktigt 

stämmer överens med mina egna. Det som jag har fått som uppfattning är att pe-

dagogernas arbete kring planering, mål och uppföljning inte sker i allt för stor 

utsträckning i fritidsverksamhetens bildskapande aktiviteter. Anledningen till att 

detta inte sker i större utsträckning kan bero på att pedagoger arbetar mer och mer 

på rutin och det beror eventuellt också på hur pedagogen ser på sitt uppdrag. 

Detta kan helt klart också grunda sig i pedagogens personliga intresse för 

bildskapandet samt att tiden till planering av verksamhetens alla delar och aktivi-

teter ofta är kort och det är många planeringar som ska göras. Bildskapandet har 

också ursprungligen en låg status i skolan och detta kan mycket väl färgas av på 

pedagogernas mål, planering och uppföljning. Dock så ser jag utifrån min studie 

att pedagogerna lägger ner mycket med arbete på själva utförandet av den 

bildskapande aktiviteten, men att planeringen före och uppföljningen efter inte är 

av samma betydelse. Dock kan jag se utifrån min undersökning att pedagogerna 

är medvetna om situationen och att de är villiga och engagerade i frågan om att 

förbättra mål, planering och uppföljning gällande de bildskapande aktiviteterna på 

i fritidsverksamheten. 

Utifrån min studie så kunde jag också se att läroplaners och kursplaners tolk-

ningsmöjligheter är mycket stora. När jag började med mitt arbete så tog jag upp i 

mitt problemområde att jag gick in i min studie med en förståelse kring att jag 

med en ny fritidspedagogutbildning förmodligen inte skulle ha samma syn och 

tankar kring läroplaner och kursplaner som de pedagoger i min studie har. Jag 

ville därför förtydliga att läroplan och mål inte var min största fråga. Men i mitt 

slutgiltiga arbete har det ändå blivit så att detta är den del som har givit mig mest 

att reflekterar över på grund av att det här finns stora skillnader mellan de interv-

judeltagande pedagogerna och mina egna uppfattningar som jag inte trodde fanns.  

Jag anser att läroplanen är otydlig på grund av att målen är svåra att ta på och 

finna när man som pedagog planerar inför en bildaktivitet i verksamheten. Jag 

”söker” dem innan jag genomför min bildskapande aktivitet på fritidshemmet och 

använder denna tillsynes otydliga läroplan som plattform i min planering och i 

mitt genomförande för att kunna finna stöd i den. 
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De jag fick fram av min studie var en helt annan syn på läroplanen. Pedago-

gerna tyckte den var tydlig på så sätt att de utan större eller helt utan eftertanke 

visste att de följde den. Läroplanen beskrevs som bred och med ett stort innehåll 

som de ansåg sig följa utan att de kanske visste om detta. Om de satte sig ner och 

verkligen gick igenom den så skulle de snart se att det på en eller flera punkter 

berör den. Även gällande de bildskapande aktiviteterna i fritidsverksamheten.  

Mina tankar kring detta är många. Jag kan helt klart se att arbetet kring pla-

nering inför aktiviteterna blir mycket mindre omfattande om jag tog del av detta 

arbetssätt. Jag kan också tänka mig att dessa pedagoger som arbetat i verksamhe-

ten under en längre tid än jag själv är mer förtrogen om läroplanens innehåll och 

text än jag själv. Och därför anses det kanske inte behövas större eftertanke kring 

läroplanen eftersom pedagogerna möjligen redan vet vad den berör för områden. 

Men jag reagerade ändå över de stora tolkningsmöjligheter som finns att göra 

kring dagens läroplaner. Mina funderingar blev många och jag är helt införstådd 

med att varje verksamhet och varje lärare/pedagog arbetar på olika sätt för att nå 

målen. Men jag anser ändå att läroplanen ska vara till grund för arbetet, inte till en 

eventuell uppföljning om detta kanske skulle krävas. Detta eftersom det är lärop-

lanens mål som skall uppnås i en målstyrd skola. Och det kan vara svårt att veta 

om målen följs om man som lärare/pedagog inte har läroplanen som en naturlig 

grund i sitt planeringsarbete. Men detta är bara utifrån min egen reflektion. 

Jag ser läroplanen som en skrift som bör ses över just på grund av att den kan 

tolkas på så många sätt. Det kommer en ny läroplan i juli 2011. Och frågan är om 

den räcker för att alla skolverksamheter i Sverige ska kunna tolka den likvärdigt? 

Det är ju i sig också ett mål. Att alla elever skall få en likvärdig utbildning (Skol-

verket, 2006).  

Trots en del skilda uppfattningar och utföranden av planering, uppföljning och 

i användandet och tolkningen av mål och läroplanen så ser jag stora likheter mel-

lan mig och de intervjuade pedagogernas synsätt på bildskapandets betydelser och 

hur detta kan påverka eleverna. Pedagogernas kunskaper om bildskapandets posi-

tiva påverkan på eleverna var mycket bredare och större än jag först trodde när 

jag gick in i min undersökning. Pedagogern har beskrivit ett flertal aspekter som 

kan kopplas till elevernas kunskapsutveckling och känslomässiga utveckling ge-

nom bildskapande aktiviteter i fritidsverksamheten. Pedagogerna har som sagt 

också belyst stora engagemang och en vilja att se över sitt planerande, sin 

uppföljning och dokumentation. Pedagogerna uttryckte även att allt i verksamhe-

ten alltid kan bli bättre. Det gäller såklart att kunna se till sig själv och sitt 

uppdrag för att kunna göra en förändring. Och detta anser jag att pedagogerna i 

min studie gör i stor utsträckning. Men hjälp av de intervjuer som utfördes så be-
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lyste en del av pedagogerna att de nu kan se över sina bildskapande aktiviteter i 

fritidshemmen.  

Pedagogerna uttryckte också en stor kreativitet och en lekfullhet i utförandet 

av de bildskapande aktiviteter på fritidshemmen. Utifrån min undersökning så ser 

jag dessa pedagoger som mycket kreativa och skapande individer med riklig fan-

tasi och en lust i att erbjuda eleverna i fritidshemmen en meningsfull fritid i 

utförandet av bildskapande aktiviteter. Pedgogerna belyser en uppmuntrande och 

välvillig attityd gällande bildskapandet på fritidshemmen och jag har defenitivt 

inspirerats av deras  konstnärliga anda. 

5.4 Fortsatt forskning 

De svar och tankar kring bildskapandets betydelse har fått en stor och grundlig 

redovisning enligt mig och de svaren som finns kring detta är jag väldigt nöjd 

med.  

Jag tycker att det hade varit intressant att forska vidare på hur bildskapande 

aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas på ett flertal andra fritidsverksam-

heter för att kunna göra en jämförelse med det material som jag har fått utifrån 

min egen studie. Jag skulle också vilja ta del av hur läroplanen används vid andra 

verksamheter för att på så sätt se hur skolor i Sverige arbetar utifrån den. Detta 

för att kunna förstärka både fritidshemmets och bildskapandets status i skolor runt 

om i landet. 

Jag tror även att min studie skulle kunna användas till att se och göra 

jämförelser för fritidsverksamheter ute i landet. Dessa verksamheter kan reflek-

tera över hur de ser på bildskapandets betydelse och på så sätt ha en chans till 

förändring. Jag tror också att min studie kan skapa eftertanke hos fritidshemsper-

sonal så att de kan se över sin egen bildskapande verksamhet utifrån planering, 

mål, genomförande och uppföljning.  
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5.5 Avslutande ord 

Jag har under min studie fått nya kunskaper om att det finns många sätt att ar-

beta kring de bildskapande aktiviteterna ute i fritidshemsverksamheten. Jag är 

starkt motiverad att arbeta för att lyfta upp bildskapandets och fritidshemmets 

status.  

Jag hoppas att detta arbete kan göra detsamma för mina läsare och vara till ett 

hjälpmedel för att se över sitt eget arbete med bildskapande aktiviteter som peda-

gog. Allt detta för att ge barnen en möjlighet till att ta del av bildskapandets un-

derbara värld. Jag vill tacka alla elever och den personal som har deltagit i min 

studie. Det är ni som har gjort den möjlig. Fortsätt med ert fantastiska arbete och 

ha kul med ert bildskapande. Ni har inspirerat mig mer än vad jag någonsin kun-

nat ana. 
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7 Bilaga 1 

 
Intervjuförfrågningar till vårdnadshavare till elever i klass 1. 

 

Hej alla familjer! 

 

Jag heter Linda Karlsson och studerar till fritidspedagog vid Umeås 

Universitet. Jag har nyligen gjort min 5 veckor långa slutpraktik i 

klass 1 och nu ska jag börja skriva mitt examensarbete gällande 

bildskapandets betydelse för barn på fritids. För att utföra denna studie 

så har jag valt att använda mig av intervjuer för att fråga några av ele-

verna ett antal frågor gällande deras upplevelser av bildskapande på 

fritids och vad detta betyder för dem.  

 

Så min fråga till er är: Får erat barn delta i studien? 

 

Jag kommer att använda mig av röstinspelning under intervjun men 

självklart så behandlar jag all information från intervjun konfidentiellt. 

Vilket innebär att barnen förblir anonyma när examensarbetet skrivs 

längre fram. Inga namn angivs och inte heller klass eller skola. 

 

Ringa in ditt svar och lämna in nedanstående formulär till ansvarig 

lärare senast Måndag den 22 november 2010. 
 

Om ni har frågor. Tveka inte att ringa mig på tel: 070-0000000 

Min handledare ................... går att nå på: 090-0000000 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh /Linda 

 

 

 

Barnets namn :___________________________ 

 

 

Medverkan i intervju:            MEDGES                             MEDGES EJ 
(Ringa in ditt svar) 

 



 

 

8 Bilaga 2 

 
Informations mail till kontaktperson på verksamheten där intervjuerna 

utfördes. 

 

Hej .......! 

Jag har bifogat min föräldraförfrågan till mina elevintervjuer.  

Det skulle vara jättebra om du kunde informera eleverna om detta imorgon samt 

tejpa fast förfrågningarna vid deras klädhängare. 

 

Min tanke är att jag ska intervjua eleverna onsdag den 24/11. Då ska jag intervjua 3 

flickor och 3 pojkar vid två olika intervjutillfällen. 

Sen tänkte jag intervjua pedagog1 och pedagog2 samt pedagog3 (från klass 2) och 

pedagog4. Detta vill jag göra torsdag den 25/11 vid två olika tillfällen. 

Intervjuerna med pedagogerna beräknas ta mellan 20-25 minuter men kan gå snab-

bare. Det skulle vara jättebra om du kunde informera dem om detta. 

 

Intervjufrågorna kommer att beröra beröra: Hur stor betydelse de anser att bildska-

pande har för barnen. Hur mycket de planerar till aktiviteterna och vilka mål de har 

för bildskapandet på fritids. Vad de har för utbildning och kunskap om bildskapande 

aktiviteter och hur detta påverkar barnens utveckling och på vilket sätt. Vad de bru-

kar erbjuda för bildskapande aktiviteter och exempel på dessa. Om de anser att de 

har tillräckligt med bildskapande på fritids. Vilka brister har de som pedagoger en-

ligt dem själva. Vilka mål det finns i bildskapande på fritids för att stödja barns ut-

veckling. Vilken utveckling de anser sker. Vad de anser att eleverna tränar på. Vilka 

mål de stödjer sig på från läroplanen. Osv.  

Intervjun kommer att röstinspelas. 

 

Du får gärna bekräfta detta mail så att jag vet att det har kommit fram. 

Om ni har frågor är det bara att ringa. 

 

Tack på förhand! 

 

/Linda 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 Bilaga 3 

Frågor till intervju med fritidspedagoger 

ca 25min 

 

Vad är bild på fritids?  

En fallstudie om bildskapandets betydelse för barn och pedagoger i fritidshemmet. 

 

        Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera vilka betydelser bildskapande aktiviteter har 

enligt några barn och att utifrån några pedagogers redogörelser studera bildverk-

samheter i fritidshemmet.  

 

       Frågeställningar 

 Vad betyder begreppet ”bildskapande aktiviteter” utifrån elever i fritidshemmets 

verksamhet? 

 Vilken eventuell skillnad finns i betydelsen av bildskapande aktiviteter mellan 

pedagoger och elever? 

 Vilken plats anser fritidshemspersonalen att bildskapande aktiviteter har i fritid-

shemmet? 

 Hur ser fritidshemspersonalen på målen i läroplanen i relation till  

bildskapande aktiviteter på fritids? 

 

 

        Inledning 

1. Kan ni först berätta vad ni har för pedagogisk utbildning? (Även inriktningar.) 

 

Inställning till ämnet 

2. Hur stor betydelse anser ni att bildskapande aktiviteter har för barn på fritids? (Förklara) 

3. Kan ni beskriva hur ni brukar planera inför de bildskapande aktiviteterna?  

4. Kan ni berätta hur ni upplever att barnen tycker om den bildskapande aktivitet som ni 

erbjuder under fritidstid? 



 

 

5. Kan ni beskriva hur ni brukar utvärdera era bildskapande aktiviteter? Om ni brukar göra 

detta såklart. (Om ja: Varför väljer ni att göra det?  Hur gör ni i så fall detta?  Om nej: 

Hur kommer det sig att ni inte gör det? ) 

6. Finns det bra möjligheter för bildskapande aktiviteter  i eran verksamhet? (Material, 

utrymme. mm) 

 

Målsättning 

7. Vilka mål har ni satt upp för bildskapandet på fritids?  

8. Hur tycker du att  bildskapande aktiviteter på fritids påverkar barnens utveckling?  

9. Anser ni att ni följer läroplanens krav på bildskapande på fritidshem,  i så fall hur? 

10. Hur tycker ni att läroplanens mål är upplagda för verksamheten på fritids? (Lpo 94 samt 

kvalitet i fritidshem) 

11. Tycker ni att målen för bildskapande på fritids är tydliga? 

 

Utförande 

12. Vad brukar ni erbjuda för bildskapande aktiviteter på fritids? (Ge korta exempel)  

13. Hur bjuder ni in och lockar elever till den bildskapande aktiviteten? 

14. Hur stort inflytande i val av aktivitet har eleverna? 

15. Är det något ni skulle vilja förbättra i era bildskapande aktiviteter? (Hur kan detta gå 

till?) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 Bilaga 4 

 Intervjufrågor till elever i klass 1. 

Ca 30 min. 

1. Kan ni berätta vad ni tycker om bild och pysselstunderna ni har på fritids?  

2. Tycker ni att det är viktigt att ni får ha pyssel och bild på fritids? (Hur kommer det sig?) 

3. Hur ofta tar fröken fram olika pyssel och bildskapande som ni ska få göra på fritids?  

4. Sitter fröken på fritids med er under pysslet och bildskapandet och berätta vad ni ska 

göra? (Eller får ni mest sitta själv och göra vad ni vill?) 

5. Brukar fröken berätta varför ni gör dessa saker, vad dom är till för och vad man kan 

använda dem till? (Förklara och ge exempel) 

6. Vill ni ha mer pyssel och bild på fritids eller är det nog tycker ni? 

7. Kan ni säga något speciellt ni har lärt er under pyssel och bildstunderna någon gång? 

8. Erbjuder eran fröken på fritids bra bildstunder och pyssel tycker ni? 

9.  Brukar ni få vara med och välja vad ni ska göra för pyssel och bildskapande på fritids?  

Ge exempel. 

10.  Kan ni berätta om en rolig bildaktivitet ni har gjort på fritids någon gång? 

11. Vad skulle ni göra om ni fick välja helt själva? 

12. Hur mår ni när ni får utföra bildskapande på fritids? 



 

 

 

 

 


