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Abstract 
Forskning visar att bildskapande kan användas på många olika sätt. I fritidshemmet är 

det vanligt att man utgår ifrån läroplanen när man planerar aktiviteter som rör bild. 

Även elevers intressen och behov ligger till grund för hur man arbetar. Utifrån de syften 

pedagoger har med en bildaktivitet formas aktiviteten. Med hjälp av denna studie ville 

vi få en djupare förståelse för varför fritidslärare arbetar med bild. Ämnet har 

undersökts genom intervjuer med fem lärare i fritidshem. Resultatet visar att 

bildaktiviteter i fritidshemmet kan användas för att ge elever utvecklad förståelse för 

människors olika förutsättningar och att elevernas intresse ofta ligger till grund för vilka 

aktiviteter som genomförs. Även pedagogens utbildning i och intresse av bild påverkar 

arbetet. 
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Inledning 

Svenska fritidshem består av stora barngrupper, låga antal personal, undervisningskrav 

och krav på meningsfulla aktiviteter. Hur ser det ut med arbetet på fritidshem? Enligt 

statistik från Skolverket (2017a) vistas 84 % av alla elever 6-9 år på fritidshem läsåret 

2017-18. Anhöriga till barn på fritidshem har säkerligen mottagit flertalet teckningar 

eller andra skapelser från den kreativa verksamheten, och kanske kan det kännas som att 

barnen bara skapar och skapar utan andra syften än att ha något att göra. I och med att 

fritidshemmet numera har ett undervisningsuppdrag ska fritidslärarna forma 

verksamheten, inklusive den skapande dito, på ett sådant sätt att den bidrar till 

utveckling och kunskaper hos de inskrivna eleverna. Detta kan emellanåt vara en 

utmaning då fokus många gånger faller på andra ämnen. Kärnämnena - matematik, 

engelska och svenska - har kunskapskrav som måste uppfyllas av elever i årskurs 9 för 

att de ska få studera vidare på gymnasiet. Dessa ämnen tar därmed större plats inom 

skolan, vilket i sin tur påverkar fritidshemmets innehåll eftersom fritidshemmet ska 

hjälpa eleverna att nå målen i skolan (Skolverket, 2017b).  Ett ämne som ofta hamnar i 

skymundan är bild, ett praktiskt ämne som trots sina kunskapskrav inte har samma 

status och prioritering som de teoretiska - ett exempel på detta är att estetiska ämnen ej 

längre obligatoriska i den svenska gymnasieskolan, sedan gymnasiereformen 2011 (TT, 

2018). Även om detta inte rör grundskolan pekar det ändå på att praktiska ämnen inte 

har lika hög status. Fritidshemmet ska komplettera skolans undervisning och därför är 

det av intresse att undersöka hur och varför fritidslärare arbetar med bild. Vilka 

pedagogiska syften finns? Arbetar man med projekt eller låter man barnen skapa fritt? 

Dessa är exempel på frågeställningar vi vill undersöka närmare. Syftet med vår 

undersökning är att få en djupare förståelse för varför fritidspedagoger arbetar med bild. 

När vi i detta arbete skriver om bild och skapande verksamhet menar vi den verksamhet 

på fritidshem där eleverna gör något med avsikten att skapa någon typ av produkt, till 

exempel skulpturer, målningar och fotografier. Material för bildskapande kan vara både 

fysiskt material som papper, pennor, färg och lera - det kan också vara digitala verktyg 

som fotografering, bildredigering och animation. 
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Bakgrund 
I denna del av arbetet presenteras bakgrund om fritidshemmets framväxt och 

verksamhetens historiska respektive nutida uppdrag. Detta kapitel kommer även ta upp 

olika perspektiv på syften med bildpedagogiska aktiviteter - både i och utanför 

fritidshemmet, hur man arbetar med bild samt hur yttre omständigheter, exempelvis 

tidsbrist, kan påverka om och hur arbetet genomförs. 

Fritidshemmets historiska framväxt 

Fritidshemmet är en verksamhet som har utvecklats under slutet av 1800-talet och hela 

1900-talet. Verksamheten har sina rötter i en institutionsform kallad arbetsstuga som var 

en mer omfattande barnomsorg än vad som tidigare fanns.  Under den senare delen av 

1800-talet började industrialiseringen i Sverige att utvecklas i större omfattning och fler 

människor från landsbygden bosatte sig i storstäderna. Vid denna period var många 

fattiga och många kvinnor började därför arbeta utanför hemmet. Barn och ungdomar 

lämnades ensamma i större utsträckning vilket medförde att de uppfattades som en 

riskgrupp där småkriminalitet och oönskat beteende ofta förekom (Johansson, 2011). 

Arbetsstugorna infördes för att tillgodose att barn och unga inte drev omkring och för 

att få en ökad social kontroll i samhället. Johansson (2011) och Rohlin (2000) menar att 

arbetsstugans huvudsakliga syften var att barnen skulle arbeta praktiskt med slöjdarbete 

för att se betydelsen för arbetet och hur det kommer att påverka deras framtid. Det var 

genom arbete som barnen skulle fostras till goda samhällsmedborgare och utveckla sina 

egenskaper i bland annat självdisciplin, ärlighet och flitighet. 

  

Det “moderna” fritidshemmet började formas under 1960-70 talen. Ett större antal 

kvinnor tog sig in på arbetsmarknaden och tankar kring vad barn och ungdomar skulle 

göra efter skolans slut förekom mer frekvent. Under denna tid genomfördes två stora 

utredningar kring barnomsorgen, SIA-utredningen och barnstugeutredningen, som är en 

bidragande faktor till utformningen av dagens fritidshem (Rohlin, 2012).  Dessa 

utredningar medförde tanken om skolan och fritidhemmets gemensamma ansvar över 

barnens hela dag. Skolan och fritidshemmets samverkan skulle förstärkas för att ge 

barnen den socialpedagogiska verksamhet som fritidshemmet bedrev och skolans 

inlärningsorienterade verksamhet (Johansson, 2011). 
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Ytterligare förändringar för fritidshemmet inträffade under 1990-talet när 

tillsynsansvaret övergick från Socialstyrelsen till Skolverket och huvudmannaskapet 

övergick från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet på central nivå och 

utbildningsförvaltningen inom kommunen. Fritidshemmet blev en del av 

utbildningssektorn och inkluderas i skolan där läroplanen styr fritidshemmets 

verksamhet (Johansson, 2011). Fritidshemmet har under 2010-talet även fått en egen del 

i läroplanen där verksamhetens mål och uppdrag förtydligats. 

Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmet har numer ett eget avsnitt i läroplanen (Skolverket, 2017b), utöver det 

innefattas del ett och två av läroplanen i fritidshemmets uppdrag. Del ett handlar om 

skolans värdegrund och att skola och fritidshem ska syfta till att utveckla alla elevers 

kunskaper och värden. Skolan ska också främja elevernas förståelse för andra 

människor och se till att ingen far illa. Man ska arbeta aktivt mot kränkningar och 

diskriminering på grund av t.ex. etnicitet, kön och religion. Alla elever ska med hjälp av 

skolan “finna sin unika egenart” (Skolverket, 2017b) och efter förmåga delta i 

samhället. Skola och fritidshem ska ge elever likvärdig utbildning, det betonas att 

likvärdig utbildning inte innebär likadant utformad utbildning - skolan och 

fritidshemmets ansvar är att se till varje elevs behov och det finns olika sätt att nå de 

mål som finns. Del två i läroplanen handlar om de övergripande mål som finns med 

undervisningen och utbildningen. Ett mål som finns är att varje elev ska, när den lämnar 

grundskolan, kunna leva sig in i andra människors situationer och vilja se till andra 

personers bästa. Eleven ska också visa omsorg och respekt för miljön, nära och i ett vitt 

perspektiv. I avsnitt fyra, om fritidshemmens syfte och centrala innehåll förtydligas hur 

fritidshemmet ska arbeta för att komplettera skolan och hjälpa eleverna att uppnå målen. 

  

Sedan 2010 är fritidshemmen inte bara till för rekreation, utan de har sedan dess också 

ett undervisningsuppdrag. Enligt läroplanen (Skolverket, 2017b) är begreppet ett vitt 

sådant och uppdraget innefattar omsorg, utveckling och lärande. Detta innebär inte att 

fritidslärare ska bedriva undervisning liksom man gör i skolan - snarare att fritidslärare 

ska bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper inom olika områden, såsom 

kommunikation, samarbete och problemlösning. I läroplanen finns att läsa: 
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Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans 

med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med 

utforskande och praktiska arbetssätt. (Skolverket, 2017b) 
  

Eleverna ska ges möjlighet till detta genom “olika estetiska uttrycksformer, till exempel 

lek, bild, musik, dans och drama”, “olika material, redskap och tekniker för att skapa 

och uttrycka sig” samt genom “digitala verktyg för framställning av olika estetiska 

uttryck” och att “tolka och samtala om olika estetiska bra” (Skolverket, 2017b). Till 

skillnad från skolans undervisning är fritidshemmets undervisning i stor utsträckning 

baserad på elevernas intressen och behov. 

Lärande på fritidshemmet enligt forskning 

Det finns olika former av lärande och stora möjligheter för fritidshem att erbjuda dessa 

för eleverna (Jensen, 2011). Lärandeformer som tas upp är formellt och informellt 

lärande. Formellt lärande beskrivs som en planerad lärandesituation med tydliga mål 

och informellt lärande beskrivs som lärandesituationer där deltagande är frivilligt och 

inte nödvändigtvis ses som lärandesituationer. Han jämför ett informellt lärande i 

fritidshemmet med ett formellt lärande i skolan och menar att eftersom fritidshemmens 

verksamhet ska vara, och är, elevernas fritid (om än schemalagd) ska lärandet också ske 

på deras villkor (Jensen, 2011). I intervjuer med fritidspedagoger (Saar, Löfdahl & 

Hjalmarsson, 2012), framkommer att de kvalitetsredovisningar som är en del av 

arbetsuppgifterna tvingar fritidspedagoger till ett med pedagogiskt tankesätt. De har gått 

från att tänka “nu ska vi bara pyssla” (s 8) till att nu ha uttalade syften och planerar 

aktiviteter därefter. Pedagogerna uttrycker att detta är något som eleverna också 

uppmärksammar. 

Bild och pedagogik 

Detta avsnitt kommer ta upp flera perspektiv på bildaktiviteter i olika lärandesituationer, 

exempelvis skola, fritidshem och bildpedagogiska projekt. 

  

En observationsstudie av konstprojekt för barn vid ett museum i USA utförd av Eckhoff 

(2008)  tar upp olika syften och arbetssätt som läraren har med projektet. Huvudsyftet är 

att ge barnen positiva erfarenheter av bildskapande och konst men beroende på vilka 

andra syften läraren har med kursen utförs aktiviteter som ska spegla dessa. Ett syfte 
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som beskrivs i studien är bl.a. att barnen ska träna på att titta på konst och kunna prata 

om ett konstverks innehåll. Den planerade aktiviteten är formad på ett sätt som 

möjliggör att detta syfte kan uppnås. I en uppgift där målet är att barnen ska forma ett 

eget familjeporträtt är första momentet att granska familjeporträtt. Sedan får barnen titta 

på andra typer av konstverk och tala om vilka olika slags familjer de kunnat urskilja. 

Därefter skapar barnen sina egna familjeporträtt. 

  

LaJevic (2013) har med hjälp av observationer och intervjuer med lärare i USA 

undersökt hur dessa integrerar bildundervisning med andra ämnen och varför de gör det. 

Hon skriver bland annat att läroplanerna utgår ifrån textböcker och att det är så eleverna 

ska lära sig de olika ämnena. Detta till trots använder sig lärare allt mer av alternativa 

inlärningssätt, såsom bild, för att undervisningen ska bli roligare. Bl.a. visar studien att 

syftena med att använda sig av bild i andra ämnen ofta är oklara - det är de övriga 

ämnena som prioriteras och detta medför att bildämnet undervärderas. Bildskapandet 

blir en extra aktivitet i slutet av lektionen, ofta i form av att färglägga en färdig mall, för 

att eleverna ska hålla sig sysselsatta. LaJevic tar upp att detta kan hindra elevernas 

kreativa uttryck, då de förväntas hålla sitt skapande innanför linjerna. 

  

Pedagogiska syften med att integrera bild och matematik har undersökts av Björklund 

och Ahlskog-Björkman (2017), deras studie visar att lärare har olika förhållningssätt 

och syften med arbetet. Det de undersöker är hur bildämnet kan hjälpa elever att förstå 

matematik och matematiska begrepp genom att integrera bild i undervisningen. Bl.a. 

genom att titta på konst och samtala om innehållet i ett konstverk får barnen möjlighet 

att utveckla sin förståelse för dessa former. Att låta barnen skapa egna former, 

exempelvis trianglar, gör inlärningen till en kreativ process. Likt Björklund och 

Ahlskog-Björkman (2017) har Alter, Hays & O’Hara (2009) genomfört en studie med 

lärare och bildskapande. De menar att lärarna i studien arbetar med med bildskapande 

för att utveckla olika aspekter och egenskaper hos sina elever. De betonar att de syften 

de har när de arbetar med bild är att utveckla de motoriska färdigheterna, både 

grovmotoriken och finmotoriken samt att utveckla sociala färdigheter. 

  

Med avsikt att utveckla de redan befintliga arbetsformer hos barnen, pedagogerna och 

inom skolan i förhållande till bildarbete utformades år 2002 ett långtgående 

projektarbete på initiativ av en fritidspedagog som i sin tur tog hjälp av en bildpedagog 
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(Häikiö, 2007). Grundtanken hos fritidspedagogen var att utveckla arbetssätt inom bild 

och de rent pedagogiska syftena var att med hjälp av temaarbetet utveckla barnens 

kunskaper och identiteter. Projektet startade som ett moment på fritidshemmet en gång i 

veckan men blev med tiden en del av skolans undervisning. 

  

Att ställa fram material avsett för ett specifikt ändamål används av en fritidspedagog 

som ett sätt att utmana och utveckla elevers kreativa sidor, både gällande skapande och 

tänkande (Lidell, 2012). När fritidspedagogen ställer fram ett visst material och berättar 

för eleverna vad materialet ska användas till men inte på vilket sätt får eleverna använda 

sitt kreativa tänkande för att lösa problemet. 

  

Något som uppmärksammats i en studie av Järvklo (2010) är att fritidshemmens 

bildverksamheter till stor del sker i allrummen, vid ett stort bord för att så många barn 

som möjligt ska kunna delta. Hon menar att en sådan miljö ger eleverna mer social 

kontakt än vad en klassisk klassrumsmöblering skulle göra. Ekonomiska resurser 

påverkar också hur man låter barnen arbeta med bild, på ett av fritidshemmen används 

ritböcker medan en fritidspedagog frågar om tips på prisvärt material från kunnig 

personal vid en konstinstitution (Järvklo, 2010). 

Utmaningar med bildskapandet 

I en undersökning om grundskollärares reflektioner kring kreativ konst har Alter, Hays 

& O’Hara (2009) genomfört intervjuer med nitton grundskollärare i Australien. I 

undersökningen belyser informanterna vad de anser är problemet med bildskapandet 

och hävdar att läroplaner är den största svårigheten. De menar att de krav som finns för 

varje enskild lärare är för höga, att det är omöjligt för en individ att kunna arbeta med 

allt perfekt. Att arbeta med skapande verksamhet tar tid, något som informanterna inte 

tycker finns. Kärnämnen som engelska och matematik tar större plats och fokus ligger 

mer på dessa ämnen än exempelvis bild eller musik (Alter, Hays & O’Hara, 2009). Likt 

Alter, Hays & O’Hara (2009) menar Oreck (2004) att lärarna i hans studie, som är 

genomförd i USA, anser att läroplanens rika innehåll kan vara en utmaning när man 

arbetar med bildaktiviteter. Han menar dock att även rumsliga miljöer är ett problem när 

det kommer till variation i bildundervisningen. De intervjuade lärarna uppgav att de 

många gånger inte kan genomföra andra typer av bildaktiviteter än det traditionella med 

penna och papper. 
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En annan utmaning som Oreck (2004) belyser är ekonomiska och att inte ha tillgång till 

resurser. Många gånger finns det inte tillräckliga resurser som tillåter variation i 

bildpedagogiska aktiviteter och ekonomin till att beställa ytterligare resurser finns inte. 

Detta leder till ett problem där lärarna inte kan tillgodose de krav som finns i läroplanen 

samtidigt som undervisningen i bild blir lidande (Oreck, 2004). Ont om ekonomiska 

resurser vittnar också två fritidspedagoger om i en intervjustudie av Järvklo (2010). De 

beskriver även den knappa tid som finns till skapande aktiviteter, på grund av 

underbemanning i personalstyrkan. Detta resulterar i att det material och de färdiga 

produkter de pedagogerna förbereder till bildaktiviteter ställs undan eller till och med 

slängs för att de har svårt att få ihop verksamheten. 
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Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få ökad förståelse för hur fritidslärare arbetar med 

bild och vilka syften de har med bildprojekt och bildskapande aktiviteter. 

  

Frågeställningar i undersökningen: 

• Vilka metoder har fritidslärare i arbetet med bild? 

• Varför arbetar fritidslärare som de gör med bild? 

• Påverkar omständigheterna de pedagogiska syften som finns? I så fall, hur? 
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Metod 
I detta avsnitt redogörs metoden för undersökningen. De val som vi gjort för vilka 

metoder som använts motiveras. Denna del beskriver även hur urvalet gått till, vilka 

respondenterna är och hur intervjuerna har gått tillväga. Avslutningsvis diskuteras etiska 

aspekter samt vilken tillförlitlighet studien har. 

Val av metod 

Denna studie är av kvalitativ metod och genomfördes med semistrukturerade intervjuer 

för att samla in information om undersökningens syfte. Denna metod valdes för att 

kunna få utförligare svar av informanterna och därmed en djupare förståelse för varför 

de arbetar som de gör, än vad t.ex. en enkätundersökning hade kunnat ge oss. 

Kvalitativa undersökningar innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att samla in 

information utifrån informanternas erfarenheter. När man genomför en semistrukturerad 

intervju följer man ett utarbetat intervjuschema för att kunna beröra vissa teman som 

anses vara relevanta för studien, trots detta lämnar semistrukturerade intervjuer även ett 

stort utrymme att kunna följa upp den intervjuades svar med andra frågor (Bryman, 

2011). Denna typ av intervju genomförs om forskaren vill ha mer detaljerade eller 

fylliga svar. Att använda semistrukturerade intervjuer valdes då detta ansågs berika 

studien med information som kan uppfylla undersökningens syfte. 

Urval 

Studien har som inriktning att undersöka fritidslärares arbete med bild inom 

fritidshemmet. Att intervjua verksamma fritidslärare var således en självklarhet för att 

kunna erhålla information som besvarar studiens syfte. Studiens urval av informanter 

bygger på ett icke-sannolikhetsurval, ett urval som inte är slumpmässigt, utan 

informanter har valts ut då de är mer intressanta för undersökningen (Bryman, 2011). 

Urvalet är baserat på kriterier, som till en början var att informanterna ska vara 

utbildade för yrket samt ha minst två års erfarenhet av arbete i fritidshem - då de under 

den tiden borde ha kommit i kontakt med olika bildprojekt. Våra informanter i studien 

uppfyller utbildningskravet, däremot sänktes erfarenhetskravet till ett år eftersom alla 

informanter inte uppfyllde detta (se presentation av informanter nedan). Vi hade gärna 

sett att urvalet såg annorlunda ut, med fler, för oss, obekanta informanter - men i och 

med att svarsfrekvensen från de tillfrågade skolorna var låg (två av tio skolor svarade) 
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och inte genererade i några intervjuer kontaktades personligen tänkbara informanter vid 

andra skolor, via telefonsamtal och SMS. Urvalet kan delvis beskrivas som ett 

bekvämlighetsurval eftersom viss föregående kontakt med informanterna har funnits. 

Att använda sig av ett bekvämlighetsurval kan innebära att svarsfrekvensen blir högre, 

då det kan vara svårare att tacka nej till att ställa upp vid personlig kontakt (Bryman, 

2011). 

  

I denna studie har fem individer som är verksamma inom fritidshem intervjuats, varav 

tre är utbildade under den period då yrkestiteln var fritidspedagog och två är utbildade 

lärare i fritidshem, fritidslärare. För att skapa ett enhetligt språk benämns alla 

informanter som fritidslärare. Informanterna har blandade åldrar, kön och olika lång 

erfarenhet inom fritidshemsverksamheten. 

Presentation av informanter 

Informanterna i denna studie benämns med fingerade namn och ett ålderspann på 10 år. 

Detta för att skydda deras rätt till anonymitet. Att presentera informanterna och deras 

utbildningar anses relevant då dessa kan påverka hur de ser på och arbetar med bild i 

fritidshemmet. 

 

• Oscar är mellan 25 och 35 år gammal. Han är utbildad fritidslärare och 

bildlärare med cirka fem års erfarenhet av arbete i fritidshem, varav ett som 

utbildad. Oscar arbetar för tillfället både som fritidslärare och bildlärare. 

 

• Gabbe är mellan 25 och 35 år gammal. Han är utbildad fritidslärare och 

bildlärare. Han arbetar som fritidslärare och idrottslärare. Gabbe har ett års 

erfarenhet. 

 

• Vickan är mellan 50 och 60 år gammal. Hon är utbildad fritidspedagog och 

montessorilärare med över 30 års erfarenhet som fritidspedagog. 

 

• Madde är mellan 45 och 55 år gammal. Hon är utbildad fritidspedagog och 

bildlärare samt har utökade studier inom pedagogik. Madde har 20 års 

erfarenheter av att arbeta som fritidspedagog. 
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• Silvia är mellan 50 och 60 år gammal. Hon är utbildad fritidspedagog. Hon är 

även utbildad förskollärare och lärare. Silvia har över 20 års erfarenhet att arbeta 

som fritidspedagog. 

Genomförande 

För att kunna genomföra denna studie arbetades en intervjuguide (se bilaga 2) och ett 

missiv (se bilaga 1) fram. Intervjuguiden utformades utifrån undersökningens syfte där 

även några bakgrundsfrågor om informanterna förekom. Inför undersökningen 

skickades ett missiv ut till tio olika skolor i fyra olika kommuner för att få kontakt med 

informanter. I missivet stod det mer detaljerat om vad syftet med undersökningen är och 

varför informanterna var väsentliga för studien. Missivet informerade även om att 

informanterna har rätten att vara anonyma och att de själva kan välja att avsluta 

intervjun när de vill. Ett slutsvarsdatum sattes för att kunna bestämma när intervjuerna 

skulle kunna utföras. Det visade sig dock att svarsfrekvensen var låg och ytterligare 

kontakt med andra informanter utfördes. Informanterna är verksamma i samma 

kommuner som de tidigare tillfrågade skolorna men arbetar på andra skolor. Dessa 

informanter blev tillfrågade via telefonsamtal och SMS om de ville ställa upp på en 

intervju och de som tackade ja blev informerade om vad undersökningen skulle handla 

om samt resterande information som fanns i missivet. Allt eftersom informanterna 

tackade ja, genomfördes intervjuerna, på informanternas önskade tid  och plats. Vi hade 

gärna sett att fler informanter deltog i studien, tyvärr kunde inte fler ställa upp. 

  

Intervjuerna genomfördes på olika platser, både på informanternas arbetsplats och 

utanför. Samtliga intervjuer tog plats under dagtid antingen under informanternas 

arbetsdag eller efter. Majoriteten av intervjuerna varade i cirka en kvart, några minuter 

längre respektive kortare. Att de blev så korta kan bero på frågornas utformning och att 

vi inte ställde rätt sorts följdfrågor till informanterna. Alla intervjuer har spelats in på 

mobiltelefon och har transkriberats kort tid efter intervjutillfällena. Att spela in 

intervjuerna valdes dels för att några av intervjuerna genomfördes av endast en av oss, 

men också för att kunna analysera svaren mer djupgående. Vad informanterna säger är 

utgångspunkten för den insamlade datan, men hur de säger det är även av intresse. 

Bryman (2011) menar att om man spelar in intervjun och sedan transkriberar den missar 

man inte någon viktig eller intressant information som annars kan försvinna när man 

bara anteckningar under intervjun. Intervjuerna transkriberades dagen efter de 
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genomfördes av den av oss som genomfört intervjun. Dessa transkriberingar 

genomfördes i en lugn miljö där endast den som transkriberade kunde höra den 

inspelade intervjun. 

  

När alla intervjuer transkriberats analyserades informationen av oss tillsammans för att 

gemensamt kunna hitta olika kategorier. Till att börja med identifierades de likheter och 

olikheter som går att urskilja i transkriberingarna för att kunna forma relevanta 

kategorier utifrån undersökningens syfte. Sedan har kategorierna namngetts för att 

kunna besvara frågeställningarna. 

Etiska aspekter 

Denna studie har tillämpat Vetenskapsrådets (2017) kapitel om forskningsetik. Fyra 

begrepp som tas upp är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. 

Vetenskapsrådet (VR) menar att sekretess inte alltid kan utlovas av forskare då offentlig 

verksamhet är allmän och uppgifter kan efterfrågas och lämnas ut. Om uppgifter faller 

under en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen är de sekretessbelagda. 

Det är upp till myndigheten som innehar handlingarna att avgöra om sekretess råder vid 

sådana tillfällen, enskild bedömning görs från fall till fall. Tystnadsplikt gäller uppgifter 

som är sekretessbelagda men innebär inte automatiskt att tystnadsplikt alltid handlar om 

sekretessbelagda uppgifter. Anonymitet innebär att informanterna inte går att identifiera 

eller koppla till ett visst svar i en undersökning. Genom att radera namn och/eller andra 

personuppgifter anonymiseras informanterna. Integritet handlar enligt VR (2017) om att 

forskaren ska vidta åtgärder som skyddar informanternas “personliga integritet och rätt 

till skydd mot insyn i sitt privatliv” (s 41). VR har dragit slutsatsen att forskare inte kan 

lova att ingen obehörig kommer ta del av insamlat material. Det finns situationer då 

andra forskare behöver ta del av materialet, till exempel kan de vilja pröva styrkan i ett 

vetenskapligt resultat. Vidare menar VR att forskning kostar pengar, och att det därför 

är ett samhällsintresse att insamlat material används fler än en gång. 
 

Informanterna fick ta del av syftet med intervjun och undersökningen i samband med att 

de kontaktades. Alla informanter tackade ja till att delta i undersökningen och de tog del 

av information om deras rätt att avbryta intervjun om de skulle vilja. De intervjuade 

fritidslärarna benämns inte med sina riktiga namn, utan de benämns med fingerade 

namn i studien - detta för att värna om deras anonymitet och integritet samt för att deras 
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personliga information inte ansågs vara relevant för undersökningens syfte. Namn på 

skolor och kommuner namnges inte i denna studie. Insamlad data för studien har 

hanterats konfidentiellt, det vill säga inga obehöriga har tagit del av informationen 

under arbetsprocessen. De inspelade intervjuerna förvaras på Högskolan i Gävle och 

förstörs efter fem år. 
 

Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att kunna mäta kvaliteten i en 

undersökning. Bryman (2011) menar dock att dessa begrepp inte passar kvalitativa 

undersökningar och talar istället om tillförlitlighet. Han menar att forskare som 

genomför kvalitativa studier måste kunna reflektera över tillförlitligheten och äktheten i 

sin undersökning, men också bedöma om den är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. I denna studie genomförs intervjuer med fem olika fritidslärare, bara 

ett fåtal inom fritidshemmets verksamhet, och deras bidrag till information i studien kan 

inte generaliseras eftersom de inte kan tala för alla fritidslärare i landet. Informanternas 

bidrag kan dock ge en inblick i hur det ser ut på deras arbetsplatser och kan fungera som 

en utgångspunkt för vidare forskning. De intervjuer som genomförts ger svar på 

studiens frågeställningar och därmed bidrar informanterna med de kunskaper och tankar 

de har av ämnet (Bryman, 2011). 

  

För att uppnå hög tillförlitlighet i undersökningen har denna studie utgått från 

Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer. Vi har så gott vi kan undvikit 

att lägga in egna värderingar i resultatet av studien. Informationen har bearbetats så 

neutralt som möjligt, vi är dock medvetna om att det är våra tolkningar som använts och 

det kan finnas en risk att våra värderingar speglas, men i sådana fall oavsiktligt. De 

informanter vi valt att intervjua har kunskaper och erfarenheter inom undersökningens 

område, detta menar Bryman (2011) är gemensamma egenskaper, som bidrar till att 

eftersträva en djupare förståelse i det valda forskningsområdet. 
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Resultat  
I detta avsnitt kommer insamlad data att presenteras. Denna information har brutits ner i 

två övergripande kategorier som innehåller subkategorier.   

Elevers intresse, resurser och planering påverkar arbetet med bild 

Denna övergripande kategori kommer att beskriva olika faktorer som berör det 

bildpedagogiska arbetet i fritidshemmet. Kategorin har sedan delats in i tre 

subkategorier där elevernas intresse, resurserna samt planeringen av aktiviteters 

betydelse för arbetet med bild och skapande inom fritidshemsverksamheten redogörs 

för. 

Elevers intresse  

Informanterna visar på att vissa skillnader mellan elevernas intresse finns bland 

fritidshemmen. Oscar menar att bildaktiviteter som att rita eller måla främst är populärt 

bland flickor medan pojkar är mer intresserad av att konstruera med hjälp av papper. 

Han menar dock att intresset för bild och skapande inte är lika populärt hos pojkar som 

det är hos flickor. Vickan håller med om att det är främst pojkar som deltar i aktiviteter 

med konstruktion men menar att intresset är lika stort hos pojkar som det är hos flickor, 

något som även Silvia håller med om. Madde menar att man inte kan generalisera utan 

säger att hon sett pojkar som är mer kreativa än flickor och vice versa, hon tror att 

elevernas intresse handlar om hur bekväma de är att arbeta med de olika materialen. 

Olika typer av aktiviteter lockar olika elever. Det klassiska måla med färgpennor och 

färglägga målarbilder förekommer främst bland flickor, medan konstruktion och 

byggprojekt förekommer främst bland pojkar. 

  

Generellt så är det tjejerna som vill sitta och rita och måla och vill att man skriver ut 

målarbilder osv, medan killarna inte är så jättesugna. De kanske vill göra nåt svärd då 

och då. Rulla ihop några papper... Typ så. - Oscar 
  

Åldern på eleverna är något som Gabbe och Silvia menar också påverkar intresset för 

bildskapandet. De berättar att intresset bland flickor och pojkar är jämnt fördelat i de 

yngre åldrarna. Gabbe fortsätter med att berätta att de äldre pojkarna främst väljer bort 

bild och skapande för att de har ett större behov av att fysiskt aktivera sig. Flertalet av 

informanterna menar att olika typer av trender påverkar hur elevernas intresse ser ut 
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med bildskapandet. Vickan menar att en elev kan ha sett något på internet och sedan 

introducerat detta för sina kamrater på fritidshemmet, vilket i sin tur leder till att många 

elever intresserar sig för just denna typ av skapande. Gabbe och Oscar berättar om att 

målarbilder, utskrivna färgläggningsbilder, är väldigt trendigt där de arbetar och att 

eleverna många gånger väljer motiv som är populära för tillfället. Madde tar upp ett 

exempel på en trend i bildskapandet på hennes arbetsplats: 

  

Sen vet jag också nån gång när de på skolan hade varit på Frida Kahlo - utställning...teater! så 

kom de tillbaka till skolan och det där levde kvar så de målade Frida Kahlo-teckningar och (...) 

de brann jättemycket för det! - Madde 
  

Madde berättar om när ett par skolklasser gick på en teaterföreställning om konstnären 

Frida Kahlo och att detta besök påverkade barnens intresse för konsten. Inspirerade av 

teatern började eleverna skapa egna varianter av konstnärens “skräckmasker” under 

fritidstiden. Det blev ett projekt skapat utifrån elevernas intresse - men ett intresse de 

kanske inte haft om inte deras klasslärare planerat teaterbesöket. 

Resursernas betydelse  

Material till att genomföra bildaktiviteter på fritidshemmet är något som finns enligt 

Vickan och Oscar. De nämner att den traditionella bildverksamheten med papper, 

pennor och färger är något som kan genomföras men att det finns andra problem med 

vissa typer av resurser. Vickan betonar att det kan vara rumsmässigt svårt att genomföra 

bild och skapande eftersom fritidshemmet många gånger delar lokaler med skolan. Hon 

menar dock att man då får tänka till och använda sig av andra rum som kanske står 

tomma, något som även Madde håller med om. Madde menar att det är viktigt att man 

inte blir hemmablind utan att man behöver testa sig fram och ta tillvara på det man har 

att tillgå. Digitala resurser nämner Oscar är en stor brist på hans arbetsplats.  Han menar 

att förutsättningarna för att arbeta med digitala verktyg inte finns och att han då måste 

hitta andra metoder för att kunna inkludera detta i sin undervisning på fritidshemmet. 

  

Mänskliga resurser är något som både Silvia och Gabbe menar påverkar arbetet med 

bild och skapandet. Gabbe menar att det finns material som gör bildaktiviteter 

genomförbara men att det ofta hänger på personalstyrkan som finns. Han menar att 

personalens olika arbetsscheman inte alltid är anpassat för att kunna arbeta med 

bildprojekt. 
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Ja, asså det gör det. Det är väl isåfall personalbrist som skulle kunna vara ett problem. 

Efter fyra skulle det vara svårt eftersom vi bara är en kvar som jobbar på fritids. Men 

innan det skulle det gå. -  Gabbe 
  

Silvia belyser dock att problemet med personalstyrkan handlar mer om personaltätheten, 

att det är för många elever per vuxen. Hon betonar även att på hennes arbetsplats finns 

det elever med särskilda behov som behöver mer stöd och att en i personalen många 

gånger faller bort på grund av detta. 

Planeringen av bildverksamhet 

 Hur man planerar och vilka som deltar i planeringen av bildverksamhet skiljer sig 

mellan skolor. Något som togs upp i fyra av fem intervjuer är att inte all fritidspersonal 

deltar i planeringen. Det är främst de utbildade fritidslärarna som ansvarar för 

planeringen. 

  

Det är jag och en kollega som planerar fritids och så har vi en kollega till som jobbar på 

fritids men som inte är delaktig i planeringen. - Gabbe 
  

När Silvia får frågan om all personal deltar vid planeringen svarar hon: 

                    
...Förhoppningsvis. Nej. Inte alltid för att vi har två stycken personal som jobbar som 

personlig assistent och ibland det går inte som dom är här men vi försöker vara alla, så 

gott vi kan. Annars jag planerar och de får lyda. - Silvia 

  

Den sista meningen sägs med glimten i ögat men det finns en antydan till att det ändå är 

hon, som ensam utbildad fritidslärare, som har det yttersta ansvaret över planeringen - 

liksom Gabbe och hans kollega. Vickan uttrycker att det på hennes arbetsplats är 

fritidslärarna som tar ansvar för verksamhetsplanering och menar att arbetslaget har som 

mål att gemensamt ansvara för särskilda bildaktiviteter. Däremot är det inte alltid det 

blir så, utan oftast är det den fritidslärare som kommer med idén som också ansvarar för 

genomförandet. Samma sak tar Madde upp, ur synvinkeln att det är till fördel om den 

person som brinner för ämnet får ta mer ansvar - då den har lättare att fånga upp 

eleverna i bildaktiviteten. 
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Planeringen av bildaktiviteter följer almanackan - både gällande högtider. Majoriteten 

av informanterna nämner att planerade bildaktiviteter ofta sker i samband med högtider, 

“...annars är det lite mer planerat när det är inför helger, påsk och halloween. Jul. Då är 

det mer riktade, planerade verksamheter” (Gabbe). Inför svenska storhelger som jul och 

påsk är det naturligt att man låter barnen skapa saker relaterade till dessa.  Det är viktigt 

att vara öppen inför det som ska skapas, menar Madde. Hon syftar till att om det finns 

elever från andra länder på fritidshemmen bör man som fritidslärare även ta in deras 

kulturer i bildskapandet. Madde menar att hon ibland flyttar bildverksamheten utomhus 

och låter barnen skapa med material. På vintrarna målas det på snö och är det barmark 

får eleverna måla med asfaltskritor på backen. 

Samhällsaspekter och elevers behov utgör en stor del av syftena med 

bildaktiviteter 

Denna övergripande kategorin kommer att redogöra för hur informanterna tänker på 

syften i förhållande till bildpedagogiska aktiviteter på fritidshemmet. Kategorin har 

delats in i två subkategorier där den ena kommer att redovisa för hur olika aspekter av 

samhället påverkar de bakomliggande syften som finns bakom bildaktiviteter, medan 

den andra subkategorin kommer att beskriva hur behoven i en elevgrupp påverkar 

fritidslärarnas syften. 

Samhällsaspekter 

Miljöfrågor som hållbar utveckling och återvinning är två områden som tas upp av 

Madde och Vickan. Genom temaarbeten kring dessa frågor menar de att elevernas 

kunskap och kännedom i ämnena kan utvecklas bland annat genom bildaktiviteter: 

  

...just nu så håller vi på och nästa vecka ska vi köra igång ett ... en bildaktivitet som 

handlar liksom om hållbar... för vi jobbar med ett tema som heter hållbar utveckling. - 

Vickan. 
  

Vickan berättar även om ett projekt som utvecklades genom en bildaktivitet som 

handlar om människors olika förutsättningar. Hon menar att eleverna fick möjligheter 

till att uppleva ett handikapp genom att endast måla med fötterna. 
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... så fick dom inte måla med händerna utan dom fick... skulle måla med fötterna.Och då 

vart det ju naturlig att vi pratade just om … vilken tur vi har som kan använda oss utav 

händerna.. för det var jättesvårt att måla med fötterna och så vart det liksom en 

diskussion om själva handikappet att inte kunna använda sig utav händerna. - Vickan. 
  

Hon betonar att denna bildaktivitet utvecklades i diskussioner där eleverna fick utforska 

hur det är att inte kunna använda sig utav sina händer, något som man många gånger tar 

för givet. Att få måla med fötterna var även ett roligt sätt att genomföra en aktivitet på 

och att detta lockade andra elever, än de som vanligtvis deltar, till aktiviteten - något 

som Vickan menar är viktigt. Denna aktivitet gav eleverna ett annat tillvägagångssätt 

för bildskapande samtidigt som det bidrog till en ökad förståelse för människors 

olikheter i samhället. Återvinning som tema kan också bidra till ett annat slags 

bildskapande än det traditionella med papper och penna, säger Madde. Man kan ge 

eleverna möjlighet att använda material som de inte direkt kopplar till bildskapande. 

Hon tror att det är viktigt att låta eleverna prova på olika material istället för att “bara 

rita”. 

  

Andra aspekter av samhället som togs upp under intervjuerna var språkutveckling 

genom bildaktiviteter med elever som har svenska som andraspråk. Gabbe menar att 

bilden är ett bra sätt att utveckla elevers språk eftersom det uppmuntrar till en lugn 

stund där de kan samtala med andra elever. 

  

Vi har några elever med utländsk bakgrund som verkligen har utvecklat sitt språk 

genom att sitta i såna miljöer, sitta vid ritbordet och ha det lugnt...och ja, prata med 

varandra. - Gabbe. 
  

Genom att som fritidslärare utnyttja de situationer som uppstår menar Gabbe att han kan 

ta tillvara på elevernas implicita lärande - det lärande som sker utan att eleverna själva 

är medvetna om det. Madde tar upp att ett sätt att låta eleverna träna sitt kreativa 

tänkande är att ge dem ett ord, hon tar som exempel “robot”, och sedan får eleverna på 

valfritt sätt och material skapa en robot. Att undvika lärandesituationerna med en färdig 

mall och instruktion ger eleverna möjligheter att lära sig på egen hand. 
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Elevers behov  

Majoriteten av informanterna berättar om hur de formar bildpedagogiska aktiviteter 

utifrån sina elevgruppers behov.  Vickan menar att det är svårt att inte koppla de syften 

bakom bildaktiviteter till läroplanen eftersom det mesta redan står där. Hon menar att på 

sin arbetsplats utgår planeringen av aktiviteter från elevernas behov. Detta behov går 

många gånger att koppla till läroplanen och hur de ska arbeta på fritidshemmet. 

  

Och då blir det då.. det står ju också i läroplanen liksom, att vi ska jobba för 

grupprocesser, men då kan det vara så att vi har tittat att behovet hos oss är såhära, 

därför har vi det syftet med att vi vill att dom ska lära känna varandra djupare. På ett 

annat fritids kanske man har ett annat syfte. - Vickan 
  

Precis som Vickan menar Gabbe och Oscar att bildens användning i fritidshemmet är 

behovsanpassat. De menar att bild förekommer i fritidshemmet som ett slags rekreation 

för eleverna, det blir lätt rörigt bland eleverna och bild används då som ett sätt att varva 

ner och träna på att koncentrera sig. 

  

Vi försöker väl trycka på grabbarna också, att… framförallt för att få lite lugn och ro, 

sitta ner och koncentrera sig på nånting lite längre, än att bara springa omkring. – Gabbe 
  

Behovet att kunna varva ner och få en lugn stund är något som Oscar även 

kommenterar: 

  

...det är ju en bra grej att “nu lugnar vi ner oss”, vi skriver ut lite målarbilder och så 

sitter vi och tar det lugnt och ritar. - Oscar 
  

Till skillnad från att utgå från en elevgrupps behov ser Madde ett generellt behov bland 

elever att träna på att se processen bakom skapande som ett mål snarare än uppnå en 

slutprodukt. 

  

...det upplever jag, att barn gärna vill spara, (...) de tänker inte att det är processen utan 

de tänker på att det är det färdiga som är det bästa liksom, men att de lär sig nånstans att 

(...) man lär sig mycket på vägen också och att det kan vara förgängligt. - Madde 
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Hon tar som exempel att måla med kritor på asfalten kan hjälpa elever att 

uppmärksamma sin bildskapande process utan att kunna ta hem en bestående 

slutprodukt, i och med att regnet till slut kommer spola bort bilden de gjort. 

  

Elevernas kritiska tänkande finns också i åtanke när Oscar planerar bildverksamhet, han 

vill träna eleverna i att kunna diskutera de sorters bilder barnen dagligen möts av - 

reklambilder och nyhetsbilder. 

  

...vi har klippt ut lite nyhetsbilder och då var det en övning att man ska ta en nyhetsbild, 

klippa ut den, limma fast den på ett papper och så ska de byta rubriken och få en annan 

effekt, liksom har man en annan text till en bild så kan det betyda nånting annat. Text 

och bild tillsammans gör ju två olika betydelser. - Oscar 
  

Genom att låta eleverna klippa ut en nyhetsbild och skriva en ny rubrik med syfte att ge 

bilden en annan betydelse visade han eleverna att man ska vara källkritisk när man ser 

på nyheter och reklam. Övningen var enligt Oscar uppskattad av eleverna.  
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Resultatdiskussion 
Det framgick av intervjuerna att elevernas intressen och behov är något som styr vilka 

bildaktiviteter som äger rum i fritidshemmet. Det är i enlighet med läroplanen 

(Skolverket, 2017b) som säger att fritidshemmet är en verksamhet som i första hand ska 

utgå från elevernas intressen och behov. Elevernas intresse av bildskapande utgår till 

stor del från trender eller vilket kön de har. Flickor tenderar att vilja skapa med hjälp av 

traditionella material och metoder, exempelvis rita med pennor på papper. Pojkar 

däremot, framförallt de lite äldre, tenderar att vilja konstruera och bygga med olika 

material. Två informanter menar dock att det inte är någon skillnad mellan flickors och 

pojkars intresse av bildskapande verksamhet. Kanske är det ointressant att diskutera 

huruvida flickors och pojkars bildintresse skiljer sig, utifrån Jensens (2011) slutsats att 

lärandet ska ske på elevernas egna villkor. Det kan dock vara av värde att 

uppmärksamma i och med att det i fritidshemmets uppdrag ingår att utveckla varje elevs 

olika egenskaper och kunskaper (Skolverket, 2017b), därför är det antagligen något som 

våra informanter tar upp. Majoriteten av informanterna menar att deras verksamhet 

också styrs av elevgruppens behov, detta gäller även när bildskapande aktiviteter 

genomförs. När en aktivitet utgår från en elevgrupps behov utformas ett syfte med 

varför arbetet ska genomföras och vad det är som fritidslärarna vill att eleverna ska få 

träna på eller uppleva. 

  

Att pedagogernas nya arbetssätt med kvalitetsredovisningar och pedagogiska syften 

uppmärksammas av eleverna är något Saar et al (2012) tar upp. Det är inget som 

informanterna i denna undersökning tagit upp, vilket kan tyda på att 

kvalitetsredovisningar nu hunnit bli en naturlig del av fritidslärarnas arbete - eller att det 

inte är något man lägger så stor vikt vid. Våra informanter vittnar om att slentrianritande 

förekommer hos barnen - att barnen serveras målarbilder att färglägga, men också att 

det är något de vill komma bort ifrån mer.  Att färglägga en mall anses vara icke-

kreativt (LaJevic, 2013) men det kan finnas ett syfte och en vinning i att “bara rita” 

också, framför allt att eleverna får varva ner och träna på att ta det lugnt, enligt våra 

informanter. 

  

Bildaktiviteter utanför skolans områden kan vi anta inte förekommer i en vidare 

utsträckning. Endast en av fem informanter berättade om en aktivitet som hölls utanför 

skolans område och dessutom under skoldagen. Det kan vara svårt att genomföra om 
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man har personaltätheten och personalens arbetsscheman i åtanke. Bildprojekt behöver 

inte involvera alla elever, de elever i Häikiös (2007) studie tillfrågades att vara med och 

det projektet arbetade man med en gång i veckan, till att börja med. Att arbeta med 

konst som utgångspunkt kan vara ett sätt att träna elever att analysera och prata om 

innehållet i ett konstverk (Eckhoff, 2008). Det behöver man inte åka till ett museum 

eller en konstutställning för att göra, utan skulle kunna lösas genom att skriva ut 

konstverk eller titta på storskärm. Även Björklund och Ahlskog-Björkman (2017) tar 

upp att titta på konst och prata om den kan hjälpa elever att utveckla förståelse - i sin 

studie - för olika matematiska begrepp och geometriska former. Genom att utforma en 

aktivitet utifrån ett specifikt syfte kan fritidsläraren se till att eleverna får möjlighet att 

utveckla de kunskaper aktiviteten är avsedd för. Bildskapande används av en informant 

som en metod att lära sig om andra saker än just bildskapande, exempel som har tagits 

upp är att låta eleverna testa att måla med fötterna istället för händerna och därmed ge 

de en inblick i hur människor utan händer kan ha det. Det framkom att informanten 

även integrerar bildskapandet med ett temaarbete om hållbar utveckling. 

  

Något som togs upp i resultatet är att skapande aktiviteter inte behöver vara planerade in 

i minsta detalj. Informanterna tar dels upp att de själva gör mallar för barnen att utgå 

ifrån men också att det finns poänger i att hålla aktiviteten öppen. Liksom Lidell (2012) 

skriver får barnen träna sitt kreativa tänkande när de ska lösa ett problem eller en 

uppgift. 

  

Att arbeta med bildskapande kan medföra vissa utmaningar. Det som framgick i 

intervjuerna är att en av dessa utmaningar är personalbrist. Bildskapande verksamhet är 

något som tar tid, och att inte ha tillräckligt med personal, eller för många elever, kan 

påverka hur fritidslärare arbetar med detta. Alter, Hays & O’Hara (2009) och Oreck 

(2004) menar att den främsta utmaningen med bildskapande är den innehållsrika 

läroplanen. Detta är dock något som inte framgick som ett problem för någon av 

informanterna i studien. Skillnaden mellan den tidigare forskningen och denna studie är 

att den tidigare forskningen genomförts med grundskollärare. Fritidslärare måste dock 

även de utgå från läroplanens innehåll och således är det inte en lika stor skillnad 

innehållsmässigt inom verksamheterna fritidshem och skola. Något som Oreck (2004) 

och en av informanterna har gemensamt är att båda betonar att den rumsliga miljön kan 

ställa till med problem. Informanten i studien belyser att fritidshemmet många gånger 
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delar lokaler med skolan och att detta kan ställa till med problem för verksamhetens 

arbete. Att inte ha en fast lokal att genomföra specifika aktiviteter i kan leda till att 

bildskapandet planeras effektivt, men det kan också leda till att bildskapandet blir 

lidande och inte uppfyller de undervisningskravet fritidshemmet har. 

  

Resurser för att genomföra bildpedagogiska aktiviteter var något som informanterna 

menar fanns till skillnad från Oreck (2004) och Järvklo (2010). Den enda resurs som var 

ett problem säger en informant är digitala verktyg. Att arbeta med digitala verktyg på 

fritidshemmet är ett krav som nyligen lades till i läroplanen och är således en dyr 

historia för de skolor och fritidshem som inte har ekonomin att införskaffa olika digitala 

verktyg.   

  

Tre av våra fem informanter är även utbildade bildlärare, dels verkar detta bidra till ett 

ökat intresse för arbete med bildskapande i fritidshemmet - dels får man anta att de är 

mer införstådda i bildämnets kursplan och har lättare att arbeta med bild även i 

fritidshemmet. Det verkar inte spela någon roll hur många års erfarenhet av yrket 

informanterna har, om vi ser till resultatet - utan snarare har deras intresse för bild större 

betydelse för hur man arbetar. Majoriteten av informanterna tar upp högtider som en 

stor del i planeringen av bildverksamhet i fritidshemmet. Det faller sig naturligt att låta 

eleverna ta del av traditioner, detta är ett bra tillfälle att ge eleverna kännedom om 

varför vi har de traditioner vi har och även vilka traditioner och högtider som firas runt 

om i världen. 

  

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatser från denna studies resultatdel om att 

fritidslärares arbete med bild är styrt utifrån läroplanen, elevernas behov och elevernas 

intressen. De arbetar med detta för att ge eleverna möjligheter till ett utökat lärande, 

men också för att ge sina elever en meningsfull fritid. Något som anses vara en 

utmaning i arbetet med bild är personaltätheten, brist på digitala resurser samt brist på 

lokaler att tillgå. 
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 Metoddiskussion 

Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer som varit semistrukturerade, 

det vill säga att vi haft en intervjuguide att grunda våra intervjuer på men kunnat spinna 

vidare på informantens svar om så nödvändigt (Bryman, 2011). Detta har varit ett 

tacksamt tillvägagångssätt då vi känner att den insamlade informationen blivit fylligare 

än om ett fast intervjuschema skulle ha använts. Att ha ett intervjuschema hjälpte dock 

till att tillgodose den informationen som studien är ute efter då några av intervjuerna 

genomfördes av endast en av oss. Om materialinsamlingen genomfördes med ett annat 

tillvägagångssätt kan studien ha sett annorlunda ut. Vi valde att inte använda oss av 

enkäter eftersom vi anser att detta med stor sannolikhet skulle ha resulterat i att det 

insamlade materialet skulle bli för kort eller inte lika detaljrikt. Däremot kan enkäter ha 

gjort att vi kunnat få fler informanter till studien. Att inkludera en observation med 

fokus på elevernas förhållningssätt till bild var något vi tänkt på, men tyvärr kunde 

denna idé inte genomföras under studiens gång. Detta på grund av att informanterna inte 

hade något bildprojekt på gång samt den försening som uppstod med informanter till 

studien. 
  

Det ursprungliga valet att skicka ut missiv och förfrågan till olika skolor i olika 

kommuner där tidigare kontakt inte funnits visade sig vara ineffektivt då vi endast fick 

två svar där de tackade nej till intervju.  Detta ledde till en viss tidsförlust som innebar 

att ytterligare försök till att hitta informanter fick inledas. Denna gång kontaktades 

personligen sju tänkbara informanter varav fem valde att ställa upp i undersökningen. 

Om kontakt med informanterna där tidigare bekantskap fanns togs från start skulle man 

undvikit den tidsförlust detta medförde sig.  Inspelningarna av intervjuerna har varit till 

stor fördel i denna undersökning, i och med att endast en av oss som genomför 

undersökningen deltagit vid vissa av intervjuerna. Detta har gjort att vi ordagrant kunnat 

transkribera intervjuerna och att vi båda tagit del av samma information. De intervjuer 

som genomfördes är dock mycket kortare än vad intervjuer vanligtvis är i kvalitativa 

undersökningar. Detta kan bero på intervjuschemats utformning, att frågorna var för få 

eller inte inbjudande till samtal, och att inte tillräckligt med följdfrågor ställdes under 

intervjuernas gång. Att vi inte genomförde en pilotintervju påverkade med stor 

sannolikhet genomförandet av de fem intervjuerna med fritidslärarna. Bryman (2011) 

betonar att en pilotintervju är ett bra verktyg för att se hur välfungerande en intervju är, 

hur lång tid det kommer att ta samt för att få erfarenhet av att genomföra intervjuer. En 
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pilotintervju är något som bör ha genomförts i början av oss för att kunna säkerställa att 

intervjuschemat och vårt sätt att intervjua fungerade för studien, men tyvärr föll detta 

bort. Vi är medvetna om att detta kan ha varit ett problem, men vi anser trots detta att 

tillräckligt med material samlats in för undersökningen.  
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Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Bild och skapande är en stor del av fritidshemmets verksamhet och är något som 

betonas i läroplanen (Skolverket, 2017b). Det kan tyckas vara ett väldigt brett område, 

där det finns nästintill oändligt många olika aktiviteter, arbetssätt och 

användningsområden. Att sammankoppla bildskapande med andra ämnen som 

fritidslärare har i uppdrag att göra är ett positivt karaktärsdrag för arbetet i fritidshem. 

Planeringen av bildskapandet kan således inkludera flera aspekter av fritidshemmets 

uppdrag. Att ta fram papper och pennor är något som vem som helst kan göra, därför är 

det väsentligt att det finns ett bakomliggande syfte för varför bildpedagogisk 

verksamhet förekommer. Det kan vara ett syfte som utgår från att eleverna ska skapa 

familjeporträtt eller att eleverna ska få en ökad förståelse för återbruk genom ett projekt 

om hållbar utveckling. 

  

Utifrån denna undersökning kan vidare forskning om elevernas uppfattningar om 

bildpedagogisk verksamhet på fritidshemmet genomföras. Att undersöka hur eleverna 

tycker och tänker om bildskapande aktiviteter kan bidra till en ökad kunskap för 

verksamma och studerande fritidslärare. Något som nämns kort i resultatet av denna 

studie är relationen mellan språkutveckling och bildskapande. Detta är något som kan 

resultera i en intressant vidare forskning. 
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Bilaga 1 – Missiv 
 
 
Hej fritidslärare! 
 
Vi är övertygade om att du eller någon av dina kollegor besitter viktiga kunskaper och 
erfarenheter av bildprojekt i fritidshemmet. Nu skulle vi behöva din hjälp att genomföra 
en studie av detta. Vi vill gärna att ni ställer upp på en intervju kring detta ämne. Denna 
intervju beräknas ta cirka 15 minuter och kan genomföras på önskad plats, kanske på er 
arbetsplats. För att delta som informant i studien bör du vara utbildad fritidspedagog 
eller fritidslärare med minst 2 års erfarenhet av yrket. 
 
Vi som genomför studien heter Julia Larsson och Susann Hallqvist, vi är snart 
färdigutbildade fritidslärare vid högskolan i Gävle och ska nu skriva vårt 
examensarbete!  
 
Det är frivilligt att delta i studien, du som informant har rätt att avbryta intervjun när 
helst du vill. All data som samlas in kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga och du 
som informant kommer vara anonym och oidentifierbar i resultatet. Resultatet kommer 
sedan publiceras på DiVA - en databas för svenska examensarbeten. 
 
Är det så att du inte har möjlighet att delta får du gärna sprida informationen vidare till 
dina kollegor. Svara senast fredag 19 april. 
 
Tack! 
 

Kontaktuppgifter 
 
Julia Larsson    Susann Hallqvist 
ofk15XXX@student.hig.se  ofk15XXX@student.hig.se 
07x-xxxxxxx    07x-xxxxxxx 
 

Åsa Carlson, handledare 
asa.carlsson@hig.se 

 
 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 
 
Hur länge har du arbetat som fritidslärare? 
 
Har du någon spetsutbildning? 
 
 

Intervjufrågor 
 
Vilken eller vilka bildaktiviteter förekommer oftast i fritidshemmet? 
 
 
Hur ser intresset av bild och skapande ut bland eleverna? Hur ofta förekommer dessa 
aktiviteter i fritidshemmet? 
 
 
Hur ser planeringen av bild och skapande verksamhet ut? Deltar all personal? 
 
 
Vilka syften finns (utöver läroplanens)? 
-Vad är nyttan och vad är nöjet med bildprojekt för eleverna? 
 

Hur ser deltagandet bland barnen ut? Deltar alla barn? 
 

Berätta om ett bildprojekt som du varit engagerad i.  
-Var det lyckat? Varför? Varför inte? 
 

Beskriv ett projekt du skulle vilja genomföra. Är det genomförbart?  
-Varför? Varför inte? 
 
Finns det resurser till att genomföra bildprojekt? Hur ser resurserna ut?  
 
 


