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ABSTRAKT

Syftet med studien har varit att diskutera olika motiv som pojkar 
och flickor skapar utifrån en reklamvideo. Studien har även 
analyserat på vilket sätt elever skapar könsidentitet i bilderna och 
hur de har uppfattat sin identitet i teckningen. 

Undersökningen har baserats på bilder som elever 
från högstadiet har gjort. I metoden har elever skapa en bild, 
utifrån en reklamvideo och med hjälp av tre ord kommenterat 
videon. Metoden består av kvalitativa intervjuer och materialet 
har sammanställts i kvantitativa tabeller.

Resultatet för den här studie visade att det vanligaste 
motivet som eleverna skapade, blev figurer som föreställer 
människor. Genom att rita tydliga könsmarkörer skapar elever 
könsidentitet i bilderna, men också genom att rita könlösa eller 
neutrala figurer visar elever att könet inte har en betydande roll i 
bilden. Sammanfattningsvis är eleverna medvetna om vilka motiv 
de skapar och hur de framställer sig själva, men också andra. 

Sökord: Genus, poststrukturalism, pedagogik, identitet, bild.
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1. Inledning

Denna  uppsats  behandlar  det  bildpedagogiska  området  och 

studerar  bildundervisningen  på  högstadiet.  Skolan  står  på  en 

demokratisk grund och ska stödja alla elevers lärande i form av 

kunskap  och  värden.  För  att  få  en  likvärdig  utbildning  ska 

undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Detta innebär att den svenska skolan utformas på olika sätt för att 

passa  så  många  individer  som  möjligt.  (Skolverket  2011,  3) 

Samtidigt  som  skolan  ska  ge  en  likvärdig  utbildning,  så  ska 

skolan  aktivt  ta  ställning  till  allas  lika  rättigheter  oavsett  kön. 

Skolverket skriver:

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

(Skolverket 2011, 3)

Detta innebär att skolan bidrar till att forma elevernas uppfattning 

om genus  och  vilka  möjligheter  de  har  men  också  rättigheter. 

Oberoende  av  kön,  borde  skolan  därför  uppmuntra  elever  att 

pröva och utveckla sina kunskaper. Skolans uppdrag handlar även 

om  att  ingen  ska  utsättas  för  diskriminering  eller  nedsättande 

kränkningar i form av:

       kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,    

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 
eller funktionsnedsättning (Skolverket 2011, 2). 

Denna uppsats diskuterar på vilket sätt ungdomar uttrycker sig i 

bild med fokus på könsidentitet och deras könsmarkörer i bilder 

som de skapar. För att få en ökad förståelse för bilder i skolan, 
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handlar studien om hur barn och ungdomar väljer motiv och hur 

de  konstruerar  sin  könsidentitet  genom  bilder,  men  också 

inspireras av andra bilder. Studien diskuterar bildundervisningens 

roll  i  formandet  av  genuskonstruktioner  och  vanligt 

förekommande könsmarkörer i bilder som skapas av elever.
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1.2. Ämnesval

Studien handlar om vilka bilder elever skapar och på vilket sätt 

uttrycken  ser  ut  hos  respektive  flickor  och  pojkar. 

Undersökningen  kommer  att  handla  om bilder  som elever  gör 

med avseende på genus, kön och könsidentitet. 

Studien ger möjligheten att förstå bildämnet men också 

elevernas  motiv.  Jag  anser  att  det  är  viktigt  och  intressant  för 

allmänheten, men också relevant för bildlärare. Mediekonsumtion 

är ungefär sex timmar per dag och det är våra värderingar och 

uppfattningar  som påverkas (Fagerström och Nilson 2008,  25). 

Det kan vara värt att påpeka då eleverna baserar sina bilder på en 

reklamvideo från Com Hem. 

Med  en  koppling  till  könsidentitet  kan  studien  ge  en 

förståelse för användande och framställande av bilder. Med hjälp 

av studien kan jag finna svar på vanliga motiv i skolan och se om 

elever konstruerar en del av sin könsidentitet genom bilder.

1.3. Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att  diskutera olika motiv som pojkar och 

flickor  skapar  utifrån  en  reklamvideo  (Com  Hem  AB  2013). 

Studien  ska  även  diskutera  på  vilket  sätt  elever  skapar 

könsidentitet  i  bilderna  och  hur  de  uppfattar  sin  identitet i 

teckningen. Undersökningen baseras på bilder som eleverna har 

skapat  i  en  undervisningsmetod,  i  ämnet  bild  på  högstadiet. 

Frågeställningen består utav fyra frågor.

*Vilka motiv skapar pojkar och flickor?

*Vilka symboler ritar pojkar respektive flickor för att uttrycka 

sina ord som symboliserar videon eleverna har tittat på?
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* På vilket sätt uppfattar elever sin egen identitet i sina egna 

bilder? 

* På vilket sätt skapar elever könsidentitet i bilderna? 

1.4. Forskningsöversikt

Redan 1957 skrev Viktor Lowenfeld en bok som heter Alla barn 

kan måla, om olika stadieteorier som är sammankopplad med de 

kognitiva teorierna.  Det handlar om människans tankeprocesser 

och menar att individer går igenom olika stadier.  De framträder 

tidigt  i  barnens  bilder  och  består  av  klotterperioden, 

förschematiska  perioden och stagnationsperioden,  men även en 

period då barnet blir mer självständigt. Det här perspektivet är ett 

synsätt som inte ingår i den här studien, men är en del av den 

tidigare forskningen. (Lowenfeld 1957)

Karin Aronsson (1997) skriver i  Barns världar – barns  

bilder,  om  den  tidigare  forskning  som  har  dominerats  av  de 

kognitiva teorierna. Hon skriver att få studier har berört sociala 

samt kulturella delar av barnens bilder. För att tidigt ta reda på 

vad normaliteten hos barn är, har man studerat flera tusen bilder 

av olika barn istället för att studera bilder som är skapade av en 

individ. (Aronsson 1997)

Den tidigare forskningen utgår främst i från åldrar som 

berör de estetiska uttrycken i förskolan. Eva Änggård (2006) har 

skrivit boken, Barn skapar bilder i förskolan, där hon analyserar 

bilder  som  barn  har  ritat.   Forskningen  har  utgått  ifrån  ett 

sagotema där hon har studerat barnens interaktion, verbalt samt 

deras beteenden i samklang med bildarbeten. Änggård upptäcker 

kamratkulturer  och  vad  bildskapande  innebär  för  barn.  Hon 
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kritiserar  Jean  Piaget  (1896-1980)  samt  Lowenfeld  för 

stadieindelning som symboliserar olika intelligensnivåer som barn 

går  igenom.  Änggård  skriver  ur  ett  socialt  perspektiv  där  hon 

skriver att barn formas i grupp samt självständigt. 

Det  vanligaste  motiven  barn  väljer  att  rita  i  Änggårds 

forskning  är  människor  som  ritas  med  tydliga  könsmarkörer. 

Forskningsresultatet som Änggård fick fram visade att barn ritar 

bilder  med  grova  könsstereotypiska  motiv  för  att  visa  vilken 

grupp de tillhör och hur andra bör uppfatta dem. Barnen gör ett 

aktivt val av sina motiv, hon skriver ”pojkar skapar maskulinitet 

genom  att  avskilja  sig  från  allt  som  kan  förknippas  med 

kvinnlighet” (Änggård 2006, 41). 

Gunnilla  Welwert  (2010)  har  skrivit  boken  Bilden 

påminner mig om mig själv,  en studie om ungdomar och deras 

bilder i  två olika miljöer. Welwert skriver att bilder som elever 

skapar i skolan, oftast liknar kamraternas bilder dock är det inte så 

utanför skolans miljö. 

För  att  elever  ska  få  grundliga  kunskaper  i  bild  har 

många  bildlärare  använt  äldre  konst  för  inspiration.  Det 

individuella  uttrycket  dämpas  på  grund  av  att  lektionerna 

fokuserar mestadels på teknikträning och hur man skapar effekter 

i bilder. Elever är sen tidigare medvetna och inlärda vilka motiv 

och tekniker som är tillåtna i klassrummet. Detta får en negativ 

konsekvens då elever inte kan uttrycka sig som de vill.  Elever 

introduceras tidigt in i vad som uppfattas som dålig kulturform 

och finkultur. (Welwert 2010)

Barn drar tydliga gränser mellan sig själva och med 

yngre barn, men också med det motsatta könet. Änggård skriver 
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att barnens kamratkulturer kan definieras på samma sätt som 

ungdomarnas subkulturer i form av stil och smak. I sina bilder 

försöker barnen skapa gemenskap, visa vilken grupp de tillhör, 

men också skapa tydliga gränser mellan andra grupper. (Änggård 

2006)

1.5. Teoretiska utgångspunkter 

En tidig språkidé definieras av Susanne K.  Langer  (1957,  28), 

som säger att  djur och människor kommunicerar  med ljud och 

kroppsspråk, men olikt från djuren använder vi en dialog för att 

representera vem man är. Med viss säkerhet använder vi ljud, men 

inte för att faktiskt peka på något i vår miljö utan för att tala och 

påminna varandra. Langer (1957, 28) säger att människans språk 

kan  avgränsas  till  symboler  och  är  ett  utmärkande  drag  hos 

människan. Det är en äldre uppfattning av Langer, som handlar 

om språk. 

Gert  Z.  Nordström (1989,  33)  kritiserar  Langers  teori 

som säger att språket är som symboler. Nordström anser att text 

ska definieras som språkliga medan bilder är icke-diskursiva, men 

gränsen är otydlig. Slutsatsen är att teoretikern inte skiljer på bild 

och  språk  men  gärna  på  det  verbala  språket  samt  bildspråk. 

(Nordström 1989, 33) Text kan man i vidare följd tolka som en 

linjär struktur medan bilder kan man tolka som en öppen struktur. 

Bengt Lindgren och Nordström (2009, 53) menar på att text läser 

man i en linjär form och bilder brukar man läsa i en öppen form 

där ögat får chansen att tolka alla symboler.

Herbert och Bergstedt (2008) skriver att i början på 80-

talet förändrades uppfattningen om språket och den utvecklades 
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till  att  bli  en  kunskapsbildning.  Detta  kallas  för  den  språkliga 

vändningen då forskare tog till sig litteraturteorier. Konsekvensen 

är  det  vidgade  textbegreppet  som  ligger  till  grund  för  den 

poststrukturalistiska teorin. Det vidgade textbegreppet innebär att 

språket inte bara är en text utan att  det  formar världen, hur vi 

tolkar den. Det är ett fenomen som finns runt omkring oss skriver 

Herbert och Bergstedt. (2008, 115)

Eva Magnusson (2003, 13) skriver att människor delar in 

sig själva, men också andra i olika kategorier. Det kan vara etnisk 

tillhörighet, religion, genus eller kön och sorteringen är svår att 

undgå ifrån. Den poststrukturalistiska teorin förstår språket som 

som  öppna  strukturer  som  förändras  hela  tiden.  (2003,  127). 

Teorin talar även om olika strukturer och hur dessa förändras hela 

tiden. Det kallas för en öppen struktur, enligt Anna Herbert och 

Bosse Bergstedt (2008, 127). Davies Bronwyn (2003) skriver att 

”de  processer  genom  vilka  individer  kommer  att  uppfatta  sig 

själva som personer kan förstås som ständigt pågående processer” 

(2003, 11) och menar att individen är under en ständig utveckling. 

Bronwyn  fortsätter  att  skriva  att  människan  inte  är  en  social 

konstruktion,  ingen färdig  slutprodukt  förrän  personen befinner 

sig i olika sociala rum. (Bronwyn 2003, 11) 

Enligt  Herbert  och  Bergstedt  (2008,  127)  så  har 

poststrukturalismen vidareutvecklats  från strukturalism.  Thomas 

Brante  (2013) säger att  teorin om strukturalism betyder  att  det 

finns  en  helhet  som  är  uppbyggt  i  ett  mönster  eller  efter  en 

struktur. Man kan därför inte studera en beståndsdel utan att man 

studerar den i sitt sammanhang. Genom att man har studerat hela 

bilden kan man vidare dela upp den i mindre bitar och studera del 
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för  del.  Strukturalismens  grundteori  handlade  först  om 

språkvetenskap i två olika grupper som består utav ljudmönster 

och idé (Herbert och Bergstedt 2008, 123). 

Brytningspunkten  mellan  strukturalism  och 

poststrukturalism  är  att  inom  poststrukturalismen  ser  man  en 

utveckling i strukturen,  medan den tidigare teorin är mer fast  i 

sina grunder. Studien vilar på ett poststrukturalistiskt perspektiv, 

där symboliska och språkliga tolkningar är en social verklighet, 

där  människan  använder  språket  som  ett  instrument  för 

kommunikationsmedel.  Detta  betyder  att  bilderna  som  elever 

skapar  i  denna  studie  kommer  att  tolkas  som  deras  språk,  ett 

medel för kommunikation mellan sändare och mottagare. 

Motsättningen mellan poststrukturalistisk teori och social 

konstruktivism  är  att  personen  utformas  i  en  ständig  process. 

Teorin om social konstruktivism handlar om att människan formas 

i ett samspel med andra människor och har ett socialt beteende. 

Det  är  en  samhällsvetenskaplig  ståndpunkt  och  därför  ser 

samhället  ut  som  en  social  konstruktion  i  samspel  mellan 

människor, interaktivt samt kollektivt. Målet för detta teoretiska 

perspektiv är att bygga en förståelse kring hur människan formar 

och förstår sin sociala tillvaro. (Herbert och Bergstedt 2008, 125; 

Björn Johnson 2013) 

Genom  att  människor  lever  tillsammans  så  har  olika 

strukturer  och  konstruktioner  bildats  och  skapat  olika  rum  i 

samhället. Genusbegreppet ligger inte långt ifrån dessa strukturer 

och  konstruktioner,  då  det  innebär  konstruerade  roller  inom 

samhället, i form av olika genus. Ordet genus är från början latin 

och betyder släkte, kön, generation. I början användes begreppet 
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enbart  för  att  beskriva  en person vid  orden han,  hon och den. 

(Hirdman 2001, 11)

Yvonne Hirdman (2001,  84)  beskriver  ett  stereotypiskt 

genuskontrakt mellan honom och henne med olika regler. Några 

av reglerna kan anpassas i hemmet då kvinnan står för hushållet 

och  tar  hand  om  barnen  medan  mannen  försörjer  sin  familj. 

Hirdman beskriver dessa konstruktioner som uråldriga samtidigt 

som våra ekonomiska, politiska och kulturella ställningstagande 

är avgörande för hur samhället ser ut. 

Begreppet  utvidgningen  beskriver  räddning  för  flickor 

och kvinnor. Då fick de börja i skolan, men också befinna sig i 

samma  rum  som  männen  historiskt  sätt.  När  kvinnan  började 

jobba gjorde man särskilda villkor för kvinnor och kvinnolönerna, 

vilket skapade större uppdelningar av vad som var kvinnligt och 

manligt arbete. (Hirdman 2001, 115)

Genuskonstruktionen består i  stora  drag av att  kvinnan 

inte  tillhör  samma  sort  som  mannen.  Därför  finns  det  sociala 

regler som en kvinna bör följa som handlar om vad en kvinna kan 

göra eller inte bör kunna enligt Hirdman (2001). 

Ulla Forsberg (2002, 3) skriver att genus är en påhittad 

social sammansättning av roller. Ordet ”kön” blandas oftast ihop 

med  genus  därför  kan  det  vara  svårtolkat  många  gånger.  Kön 

betyder  personens  medfödda,  biologiska  och  fastställda  del  av 

identitet.  Forsberg  skriver  att  ordet  kön  tolkas  som en  del  av 

innebörden  av  ordet  genus,  men  genus  gestaltas  genom  olika 

gärningar  och  kroppsrörelser  som  upprepas  och  uppfattas  som 

identitet. (Forsberg 2002, 4)
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Det moderna  samhället  idag har  utvecklats  till  en mer 

jämställd  plats  med  fler  diskussioner  kring  genusbegrepp. 

Hirdman skriver att det betyder, när män och kvinnor integrerar 

blir glappet större. Detta är en generell uppfattning när man radar 

upp  olika  skillnader.   Kvinnan  är  en  avvikande  individ  från 

mannen och ofta tolkas dessa skillnader som brister hos kvinnan 

enligt Hirdman (2001). 

1.6. Metod och tillvägagångssätt

Metoden genomfördes på en högstadieskola i en medelstor stad 

där fick jag fyra bildklasser att undersöka. På skolan tog jag över 

en lektion per varje klass och under lektionspasset presenterades 

arbetet och metoden.

Undervisningsmetoden  som  ingick  i  studien  var  att 

iscensätta en lektion där elever gjorde bilder och utifrån dem så 

har  elever  intervjuats  om deras  bildskapande.  För  att  skapa  en 

avslappnad miljö var det tillåtet att prata under tiden som eleverna 

ritade.  Medan samtalen pågick mellan dem tog jag chansen att 

prata med dem.

Den  kvalitativa  metoden  användes  vid  intervjuerna  då 

”kvalitativa  metoder  syftar  till  att  fånga  egenarten  hos  den 

enskilda enheten och denna speciella  livssituation”  skriver Idar 

Magne Holm och Bernt Krohn Solvang (1997, 82).

Eleverna  fick  möjligheten  att  förklara  sina  bilder  mer 

noggrant och på så sätt även förklarat vad den symboliserar. De 

har  fått  förklara  uttrycken  som  kan  spegla  deras  kön  och 

könsidentitet,  men  också  vad  eleverna  valde  att  fånga  upp  i 

processen när de hade tolkat  videon. Enligt  Holm och Solvang 
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(1997, 82) ska informationen samlas in så tätt inpå de vardagliga 

situationerna, därför har intervjuerna pågått under lektionen strax 

efter att bilden var färdig eller på rasten direkt efter bildlektionen. 

Den  kvantitativa  metoden  tillämpades  när  materialet 

omvandlades till siffror och tabeller.1 Det kan även förklaras som 

statistisk  metod  där  40  pojkar  och  42  flickor  deltog  i 

undersökningen.  Holm  och  Solvang  skriver  att  ”[k]vantitativ 

information  införskaffas  däremot  på  ett  sätt  som  präglas  av 

avstånd  och  urval”  (Holm  m.fl  1997,  82).  Det  innebär  att 

materialet  samlas  in  på  ett  avstånd,  utan  någon  påverkan  av 

forskaren. Vid insamling av ett material borde det begränsas med 

ett urval. Studiens urval består utav fyra klasser på högstadiet där 

tre av de fyra klasser går i årskurs sju och den sista går i årskurs 

åtta. Bilderna samlades in på ett distanserat sätt vilket innebar att 

elevernas val av motiv inte påverkades. Jag var inte närvarande i 

processen, förutom vid presentationen av uppgiften.

Holm  och  Solvang  (1997,  86)  skriver  varför  den 

kvalitativa och den kvalitativa metoden är en bra utgångspunkt. 

Det är för att det är en flexibel planläggning vilket gör att det går 

att anpassa intervjun efter personen som intervjuas. De skriver att 

den  kvantitativa  metoden  är  mer  lämplig  eftersom  det  är  ett 

statistiskt  material.  Om de  kvalitativa  intervjuerna  inte  får  sitt 

tillräckliga djup, kan den kvantitativa metoden rätta till intervjuns 

svagheter  genom att  strukturera  upp det  med en  sifferöversikt. 

(ibid.)

Upplägget  för  undervisningen  bestod  av  att  visa  en 

reklamvideo  (Com Hem AB 2013),  från  Com Hem som visar 

1 Tabellerna finns i bilagan.
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rörliga  bilder  som  kan  vara  inspirerande  för  både  pojkar  och 

flickor. Reklamvideon visar en lansering av TiVo som är en tv-

tjänst.  Videon  kan  vara  inspirerande  för  att  den  visar  olika 

individer som gör olika aktiviteter. Utav 55 videoklipp finns det 

52 stycken som visar människor som befinner sig i olika stadier 

av sitt liv, så som ålder och olika intressen.

I samband med att de såg videon var tanken att eleverna 

skulle skriva ner tre ord som de förknippade med reklamvideon. 

Det  gav  mig  möjligheten  att  se  vad  eleverna  uppfattade  som 

viktigt, vad de har lagt märke till och hur deras tankebana såg ut. 

När eleverna skrev ned sina ord, bad jag dem att vända på pappret 

och  rita  en  bild  som de  kunde  koppla  med orden som de  har 

skrivit ned. En av målen i uppgiften var att pappret skulle vara 

välfyllt,  spontant  och  kreativt.  Materialet  som  eleverna  fick 

använda sig av, var vanligt ritpapper samt ritpennor. 

Inför  undersökningen  hade  ett  mail  skickats  till 

föräldrarna som informerade om vad som skulle hända och varför 

jag gjorde det.  Föräldrarna fick möjlighet  att  godkänna studien 

och elevernas deltagande.  

Eleverna  fick  själva  välja  om  de  ville  vara  anonyma 

vilket innebar att de bara skrev uppgifter om sitt kön på baksidan 

av bilden. Informanterna blev de elever som valde att skriva ned 

sitt  namn istället.  Urvalet  av  informanter  har  baserats  på  vilka 

elever som har velat låta sig intervjuas samt på hur deras bilder 

såg ut. Det som styrde urvalet bland bilderna berodde på hur väl 

de var utvecklade och på vilket sätt det gick att koppla ihop bilden 

med dem tre orden.  Intervjufrågorna var enkla så att eleverna fick 
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besvara och förklara vad bilden föreställde, valet av motivet och 

på vilket sätt bilden representerar personen.

Det insamlade materialet delades upp i olika kategorier 

som baserades  på  kön  och  olika  motiv  beroende  på  vilka  ord 

eleverna hade valt. Bilderna delades sen upp i mindre kategorier 

så  som  flicka  och  pojke.  Eleverna  ritade  olika  motiv  så  som 

kärleksmotiv,  djurmotiv,  sportmotiv,  vänskapsmotiv  och 

reklammotiv. Det har sedan skrivits ner i  en tabell som gör det 

enkelt att överskåda resultaten. Sammanställningen av resultaten 

finns i tre tabeller i bilagan.

1.6 a. Etiska överväganden

Forskningsetiken  blev  viktig  då  man  uppmärksammade 

undersökningar  som var  farliga  mot  människor.  Det  var  under 

andra världskriget som uppmärksamheten blev som störst enligt 

Stefan Eriksson som ansvarar för Codex. Det är en webbplats vars 

syfte är att visa regler och riktlinjer för forskning (2013). Studiens 

metoder har varken varit  farliga eller  riskerat  några skador hos 

eleverna vilket är ett av de ansvarsfulla valen som en forskare gör. 

Man ska värna om personernas välbefinnande, men också om det 

insamlade materialet man har arbetat med. 

Det  finns  fyra  forskningsetiska  principer  enligt 

Vetenskapsrådet (2013).  Det är  informationkrav,  samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. För denna studie innebar 

kraven att elever och lärare fick information om vad syftet var för 

studien.  De  har  blivit  upplysta  om  att  det  var  ett  frivilligt 

deltagande  och  att  man  fick  avbryta  sin  del  i  studien. 

Samtyckeskravet  för  den  här  studien  innebar  föräldrarnas 
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medgivande om barnet fick delta i studien. Det tredje begreppet, 

konfidentialitetskravet  innebar  att  personuppgifter  inte  avslöjas 

för  obehöriga.  Det  sista  och  fjärde  kravet,  nyttjandekravet, 

betyder  att  det  insamlade  materialet  användas  endast  för  ett 

ändamål och det är denna studie. De etiska överväganden består 

utav de fyra forskningsetiska principerna. (Vetenskapsrådet 2013)

1.6 b. Källor och källkritik

Från en kritisk utgångspunkt finns det nackdelar med att ta med 

den tidigare forskningen, som fokuserar på de tidigare åldrarna. 

Studien är ämnad att fokusera på elever som går på högstadiet där 

det finns en annan skolkultur. Barnen är äldre och deras tänkande 

är  mer  utvecklat,  samtidigt  som  det  finns  ett  egocentriskt 

perspektiv på allt. Gunilla Welwert (2010) skriver bland annat att 

bilder som ungdomar använder sig av är en del av en lång process 

som ständigt formar ungdomskulturen. Hon förklarar detta som en 

kulturell  konstruktion av identitet.  Samtidigt  bekräftar Welwert, 

Änggårds teorier genom att säga att bilder kan fungera som ett 

sätt att uttrycka sin identitet, genom att stå emot krav som man 

inte  uppnår.  Författaren  förklarar  detta  som  en  ”strategisk 

identitet” (Welwert 2010, 29-34), genom att använda strategiska 

metoder, för att passa in i olika miljöer och grupper. 

I  avsnittet  forskningsöversikt  nämns  Piaget  och 

Lowenfeld,  för  stadieteorin  som  symboliserar  olika 

intelligensnivåer. Det är en del av den tidigare forskningen och är 

värd att nämna som en del av översikten, men den påverkar inte 

studien  eftersom  fokus  ligger  på  olika  identiteter  och  inte  på 

intelligensforskning. 
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Teorierna  ligger  varandra  väldigt  nära  och  därför  kan 

man förväxla eller blanda ihop begreppen. Termerna växte fram 

under samma tidsperiod och den ena utvecklade den andra.  En 

struktur  uppfattas  vanligtvis  som ett  mönster  eller  ett  beteende 

som upprepas  med  samma rörelse.  Att  poststrukturalism är  en 

öppen  struktur  kan  uppfattas  som  vilseledande  då  struktur 

innefattar en annan betydelse. Inom teorikapitlet nämns Langers 

teori som är en äldre språkuppfattning. Det ska förtydligas att det 

är  en  äldre  uppfattning  som  har  utvecklats  mot  det  vidgade 

textbegreppet.

1.7 Disposition

Dispositionen  följer  på  följande  vis,  att  varje  frågeställning 

besvaras separat och brister presenteras i slutet av resultatdelen. 

Analys  och  tolkning  av  resultatet,  samt  en  sammanfattning 

kommer  därefter.  I  slutet  av  studien  finns  en  diskussion  av 

resultatet.
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2. Resultat

Vilka motiv ritar pojkar respektive flickor?

Elever  utvecklas  tillsammans,  med  andra,  men  också  i  en 

individuell process. Tydligast i den här studien ser man hur elever 

skapar  bilder  tillsammans genom att  prata  om varandras  bilder 

och om videon under tiden som de ritar sin bild. 

Bilderna som elever gjorde i studien liknade varandra för 

att  de kommenterade samma reklamvideo. Orden som eleverna 

valde  att  kommentera  eller  beskriva  videon  med  var  ord  som 

beskriver  känslor  eller  objekt.2 Detta  resulterade  i  att  bilderna 

ritades utifrån vilka ord varje elev valde. Man kan genom orden 

läsa vad bilden ska förmedla och vad eleven uppfattar i videon. 

Ord som upprepades var kärlek, vänskap, glädje, lycka och frihet. 

Förutom känslor var även ordet vatten utmärkande, med 17 % hos 

flickor,  medan  en  fjärdedel  av  pojkarna  valde  ordet  reklam. 

Benämningen  som  flickorna  uppmärksammade  i  videon  var 

kärlek, med 60 % som kom på första plats, samtidigt som glädje 

och lycka var ord som hälften av pojkarna valde. Glädje och lycka 

var det vanligaste yttrandet hos pojkarna. Motivet som eleverna 

ritade föreställde sportaktiviteter eller en tv-ruta. 

Det vanligaste motivet i studien är figurer som föreställer 

människor  som  är  könlösa,  neutrala  eller  med  tydliga 

könsmarkörer. Det var vanligare med tydliga könsmarkörer hos 

flickorna med 71 %, än hos pojkarna som ritade könsmarkörer 

upp till 48 %. Det var vanligare hos pojkar att rita figurer som inte 

hade något tydligt kön, det vill  säga streckgubbar. Hur neutrala 

människofigurer  ser  ut  är  svårt  att  definiera.  Streckgubbar 

2 Hänvisar till bilagan.
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uppfattas oftast som en manlig figur. Ett exempel på det här är 

figurerna som vi ser på toalettdörren där den kvinnliga figuren har 

en  klänning  medan  den  manliga  figuren  liknar  mer  en 

streckgubbe. De pojkar som har blivit utfrågade, har berättat att 

figuren som de har ritat inte är en pojke eller en flicka. De talade 

om att figuren inte har något kön och att det inte spelar någon roll 

i  bilden.  Det  var  en  annan  pojke  som ritade  en  bild  med  två 

streckgubbar där personerna höll varandra i handen. När eleven 

blev utfrågad om det är två stycken människor av samma kön blev 

han generad och sa att  det var en pojke och en flicka. När jag 

fortsätter att fråga om personerna i bilden är kära eller bara vänner 

svarade han att de var nog mer vänner än kära. Hur streckgubbar 

ska definieras i materialet är därför svårt för att det finns elever 

som  ritar med en avsikt att spegla ett kön eller en neutral figur. 

Både pojkar och flickor ritade sitt kön i större utsträckning än vad 

de ritade det motsatta.

Vilka symboler ritar pojkar respektive flickor för att uttrycka sina 

ord som symboliserar videon eleverna har sett?

Nästan alla elever valde att fokusera på samma sak i videon och 

valde ett eller alla ord, följt av kärlek, vänskap, glädje, lycka och 

frihet. I texten ovan eller i tabellen som finns i bilagan kan man se 

hur många elever som fokuserar på nämnda ord. 

Symboler som är representativa för kärlek är hjärtan eller 

två  personer  som  är  kära  i  materialet.  Man  kan  även  hitta 

metaforer,  till  exempel  en  fjäril  som  visar  sin  kärlek  till  en 

blomma. I vissa fall ritade elever olika sportaktiviteter eller sina 

djur  och  vänskap.  Det  var  många  pojkar  som  ritade  samma 
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symboliska  tecken  som  tjejer  utan  att  de  tyckte  att  det  var 

konstigt. Eleverna förklarade detta som att vi är olika individer 

och  att  det  borde  inte  vara  konstigt  att  rita  feminina  eller 

maskulina motiv. 

Eleverna  är  medvetna  om  olika  kulturer,  skillnader 

mellan människor från olika kontinenter. Några av eleverna menar 

på att det inte spelar någon roll vad det är för kön på figurerna de 

ritar. Några elever avbildade människor med olika hårfärger och 

hudfärger  i  bilderna  och  även  berättar  det  muntligt  för  att 

förtydliga  budskapet.  Budskapet  i  dessa  bilder  var  att  alla 

människor är lika och att  man borde hålla  ihop,  istället  för  att 

bråka eller att många länder har väpnad kamp. Att vara lycklig 

eller glad innebär att man är sams enligt eleverna, att man har en 

tillvaro som gör en glad. Det kan vara att man är med sina djur, 

med personen man tycker om eller utför sin sportaktivitet. Elever 

väljer att fokusera på det som de tycker om och det som händer 

utanför skolan men även det de ser i reklamvideon. 

Bland eleverna fanns det en liten grupp som valde att rita 

bilder som skulle uppfattas som provocerande mot andra personer 

i klassen. När jag frågade vad bilden berättade, skrattade eleverna 

och bankade handflatan i bordet. Jag fick inget svar tills en annan 

elev berättade att dessa elever gör alltid såhär, han säger ”dom är 

mobbare,  dom mobbas”.  I  en  klass  av  fyra  finner  jag  en  liten 

grupp  som  väljer  att  utmana,  hetsa  och  tänja  på  gränserna. 

Eleverna slutade till  slut  att  skratta och förstod allvaret  i  deras 

bilder.

Inga elever valde att rita sina familjer, de ritade husdjur 

eller  djur  som  hästar.  Man  kan  hitta  olika  uttryck  i  elevernas 
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bilder, men de vill visa betydelsefulla moment i deras liv. Ungefär 

hälften  av  eleverna  utför  sina  bilder  med  noggrannhet  och 

resterande  är  inte  intresserade  av  bild.  Tre  fjärdedelar  av  det 

insamlade  materialet  var  föreställande  medan  resterande  var 

surrealistiska  i  den  benämningen att  det  liknade  drömmar  som 

inte går att placera inom kategorin verklighet.

På  vilket  sätt  uppfattar  elever  sin  egen  identitet  i  sina  egna 

bilder? 

Efter insamling av alla bilder blev några elever intervjuade där de 

berättade om sina egna bilder. Intervjun pågick i en avskild miljö, 

där elever fick avslappnat berätta sina historier. Det fanns elever 

som inte ville bli inspelad därför har mina anteckningar används 

som underlag.

En av pojkarna som går i årskurs sju berättar för mig att 

det var svårt att komma på några ord. Eleven talar om att han har 

dålig  fantasi  och  fick  sitta  länge  och  fundera.  Orden som han 

tillslut  valde  var  sport,  Judith  och  Judith,  och  känslor.  Han 

förklarar att Com Hem reklamen var roligare när Judith och Judith 

var  ansiktet  utåt  och  att  dessa  figurer  fortfarande  symboliserar 

Com Hem reklamen. 

På bilden kan man se en och en halv person i skidbacken 

och  i  förgrunden  ser  man  en  lift.  Eleven  berättar  om 

familjesemestrarna då de åker iväg och åker skidor, men eftersom 

de renoverar huset, finns inte dessa möjligheter ekonomiskt. Efter 

sin  berättelse  får  eleven  en  fråga  om personen  i  bilden  kunde 

föreställa han själv, eleven håller då med och skrattar halvkvävt. 

22



Personen kan identifiera sig själv med personen som åker skidor i 

backen, men också med familjesemestrarna.

En annan elev, som är en flicka från årskurs åtta,  går 

med på att bli intervjuad och inspelad. Hon berättar om sin bild 

och orden hon har valt, men också varför hon har ritat det motivet, 

såhär säger hon.

Fråga - Hur förknippar du den här bilden med de tre 

orden? Du har skrivit 1. kärlek, lycka, frihet 2. häst och 3. 

vänskap.

Elev –  Jag har ju själv två hästar så jag vet liksom, eller 

alltså, jaa.. dom är mina bästa vänner så jag tänkte liksom, 

vänskap, då en liten tjej med en häst, stå på ryggen, att man litar 

på varandra.. frihet att man släpper ut händerna.. typ.. aa.. och eh, 

vänskap mellan dom två.. Vad va det mer?

Fråga – Lycka va det va?

Elev – Lycka! Aa.. alltså jag tänkte lycka själv när jag ser 

denna bilden för jag vet ju typ hur, eller jag hade inte tänkt mig 

själv stå på en häst så, alltså typ så på mina egna.. så alltså utan 

någonting. Då skulle jag åka av meeene.. typ..

Fråga – Men det skulle kunna vara du?

Elev – Aaa!

Eleven säger slutligen att flickan på hästen kan föreställa henne, 

förutsatt  att  hon inte skadar hästen eller  sig själv.  Hon berättar 

även om stunderna när hon rider ut med sin mamma i skogen och 

förklarar att det är det roligaste hon vet. Förutom att hon gillar att 

pyssla om hästar väljer hon även att rita hästen med en flicka och 
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inte  en  pojke,  som  förtydligar  ytterligare  resultatet  att  eleven 

identifiera sig själv med flickan på bilden. 

Det  finns  elever  som  uppfattar  att  figuren  i  bilden 

föreställer dem själva, men det finns också elever som besvarar 

frågan med ett motsatt svar. En av eleverna har valt  att rita en 

person som springer på vatten. När jag frågar vem figuren är i 

bilden så skakar eleven på axlarna och säger att han inte vet. Han 

tillägger att personen i bilden är häftig och med det gör han en pil 

på personen och skriver ”swag”, som har många olika betydelser. 

Enligt  Annadaliahaha (Slangopedia 2011) kan det betyda att  en 

person är ”cool” och det innebär häftig. Eleven uppfattar inte att 

figuren  har  en  speciell  roll  utan  att  den  beskriver  en  typ  av 

personer, kanske personer som kan springa på vatten.

En annan elev som är en flicka, uppfattar inte sig själv i 

sin  bild.  Hon  har  ritat  en  flicka  som  sitter  vid  en  brasa  som 

befinner sig i utkanten av skogen, intill havet med en solnedgång i 

bakgrunden. När jag pratar med eleven är hon osäker men ger sitt 

medgivande för intervju, fast utan att bli inspelad. Hon berättar 

om sin bild och dem tre orden som hon tycker hör ihop med det 

hon har ritat. Hon anser att figuren som hon har ritat föreställer en 

annan  person,  en  flicka  med  långt  hår  och  klänning.  Eleven 

medger att hon tycker att det är roligt och spännande att vara ute i 

naturen, men att personen i bilden inte föreställer henne. Eleven 

uppfattar inte sin egen identitet i bilden men hon beskriver med 

sitt bildspråk en känsla eller en upplevelse.

Två  av  fyra  elever  bland  intervjuerna  berättade  att 

figuren eller personen i bilden föreställer dem själva. De säger att 

de  kan  uppfatta  sin  identitet  i  bilden.  Under  insamling  av 
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materialet blev eleverna utfrågade om de kan uppfatta att figuren 

föreställer dem själva. Hur många elever som medger att det går 

att känna igen sig själv i bilden är svårt att säga. Fler än två elever 

medger att bilden föreställer dem själva. Några elever valde att 

avböja möjligheten för intervjun eftersom de ville fortsätta med 

sina befintliga uppgifter. 

Vid samtal med eleverna har deras svar skrivits ned och 

tagit med i beräkningen av resultatet. En av dessa saker som dök 

upp medan eleverna diskuterade sina bilder var att fler flickor än 

pojkar tolkar sina egna bilder som en  del av deras identitet,  då 

pojkarna påstod att det inte spelar någon roll. 

På vilket sätt skapar elever könsidentitet i bilderna? 

En tolkning av resultatet är att elever skapar könsidentitet genom 

att  rita  människofigurer  med  tydliga  könsmarkörer  i  form  av 

kläder,  hår,  kroppsformer  eller  färger.  Detta  är  ingenting  som 

eleverna själva har berättat, men det som präglar tolkningen är ett 

möte med en pojke som valde att lägga till könsmarkörer efter att 

jag valde att  fråga om figurerna.  Detta är visserligen ingenting 

som avgör på vilket sätt elever skapar könsidentitet för att det var 

en individ som valde att agera genom att lägga till markörer.  

Hos  de  kvinnliga  människofigurerna  består 

könsmarkörerna  av  långt  hår,  klänning  eller  kjol,  kvinnliga 

former, röda läppar och långa ögonfransar. Eleverna har ritat de 

manliga människofigurerna med kort hår, byxor eller bara som en 

streckgubbe med vanligt förekommande sysslor som män utför.

Eleverna har tydliga uppfattningar om hur könsidentitet 

skapas i bilderna. En elev berättade att en person inte bara består 
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av att kön utan en personlighet också. Det finns tydliga åsikter om 

vad som anses vara rätt och fel, men i detta fall var det mer tydligt 

hos  flickorna,  då  de  ritade  upp  till  71  % könsmarkörer  i  sina 

bilder än vad pojkarna gjorde, som ritade upp till 48 %. Flickor 

valde att  rita  sitt  eget  kön,  det  motsatta  eller  båda  två i  större 

utsträckning  än  vad  pojkarna  gjorde.  Anledningen  är  för  att 

pojkarna valde att rita fler neutrala figurer. När man frågade vilket 

kön figuren har, var det ungefär hälften som sa att de inte vet eller 

att det inte spelar någon roll vad det är för kön. Automatiskt drar 

jag slutsatsen att det inte finns en könsidentitet eftersom figuren är 

neutral och definieras varken med kläder eller hår. 

Brister

Eventuella  brister  i  studien  innefattas  vid  presentationen  då 

eleverna skulle  få  sin  uppgift.  Informationen presenterades och 

förklarades på olika sätt,  för olika klasser och som konsekvens 

kunde  ge  olika  svarsalternativ.  Vid  utdelning  av  information 

presenterades  exempel  på  hur  man  kan  göra,  dessa  varierade 

beroende på hur klassen uppfattades.
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3. Analys och tolkning av resultatet

Bilderna  i  studien  tolkas  som  en  del  av  elevernas  bildspråk 

samtidigt som det finns en kommunikation mellan reklamvideon 

och  deras  uppfattning  om  sin  könsidentitet.  Det  vidgade 

textbegreppet innefattar  videon, elevernas bildspråk,  men också 

orden som fungerar som ett kommentarsfält eller ett stöd. 

Människan konsumerar upp till sex timmar media per dag 

(Fagerström  och  Nilson  2008,  25)  och  påverkar  människans 

normer.  Kan  det  vara  så  att  pojkarna  är  mer  medvetna  om 

normerna  eller  formas  i  en  annan struktur  än  vad flickor  gör? 

Flickorna kanske ritade det som förväntades av dem, det vill säga 

hur  könsmarkörer  bör  praktiseras  enligt  äldre  traditioner  med 

utseende  och  beteende.  Fler  pojkar  ritar  könlösa  eller  neutrala 

figurer för att de anser att det inte har en betydande vikt. Det kan 

bero på att människor formas i ett samspel med andra människor 

enligt teorin om social konstruktivism (Herbert, Bergstedt, 2008). 

Det innebär att pojkar och flickor uppfostras på olika villkor och 

hur de ska tänka. 

Enligt den poststrukturalistiska teorin formas människan i 

en  ständig  process.  Bronwyn  (2003,  11)  säger  att  en  individ 

formas  hela  tiden  men  för  att  en  person  ska  kunna  göra  det, 

behöver han eller hon uppfatta förändring själv. En liknelse till 

författarens påstående är att en ny kunskap bör praktiseras innan 

man förstår den fullständigt.

En tolkning är att bildspråket kan vara ett instrument för 

att  utveckla  identiteter,  i  den  här  studie  blir  könsidentiteter 

tydliga. En individ bildar sig en egen uppfattning beroende på i 

vilka ”rum” personen befinner  sig  i.  Med det  kan man dra en 
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parallell  koppling  till  olika  genuskonstruktioner  som  skapas  i 

interaktion mellan mannen och kvinnan. Mötet sker i ett socialt 

rum,  så  som  i  skolan  eller  på  en  arbetsplats.  En  tolkning  av 

poststrukturalism är att utvecklingen av en person sker i en öppen 

struktur och därför finns det möjlighet att utvecklas i grupper som 

självständigt.  Strukturalism däremot  är  mer  fast  i  sina  grunder 

med  en  struktur  som  har  en  bestämd  form  då  olika  roller  i 

samhället är svårare att analysera. För en sådan analys krävs det 

att man analyserar allt  i  sitt sammanhang och sedan ser del för 

del.  (Herbert  och  Bergstedt,  2008;  Bronwyn,  2003;  Hirdman, 

2001)

Bland  undersökningsgrupperna  fanns  det  elever  som 

valde  motiv  ur  reklamvideon  som  baseras  på  deras  sätt  att 

konstruera delar av sin livsstil. De valde att rita delar av sitt liv 

som gör dem glada eller lyckliga. Elever väljer därför att skapa 

bilder som är en del av deras identitet, deras personlighet. Detta 

syns  i  klassrummet  då  elever  pratar  och  berättar  om  olika 

situationer, då motivet upplevs i det riktiga livet och inte bara i en 

fantasi. Det handlar inte bara om att elever ska kunna identifiera 

sig med figuren de har ritat, de ska kunna uppleva att bilden de 

har gjort föreställer deras tankar eller känslor. Bilden är elevernas 

språk där de talar med en mottagare och förmedlar ett budskap. 

Det kan vara att eleven upplever en känsla och formar ett språk, 

som kommunicerar med reklamvideon och med de valda orden. 

En tolkning varför det vanligaste motivet är en figur, som 

föreställer  en  människa,  är  att  andra  människor  samt  deras 

medmänniskor är det närmaste de kan identifiera sig med. Det är 

lättare  att  jämföra  sig  själv  med  andra,  men  också  se 
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gemensamma drag. Reklamvideon innehåller 55 stycken rörliga 

bilder  och  av  dem är  det  52  stycken som innehåller  bilder  på 

människor.  Varför  elever  valde  att  rita  människofigurer  kan 

förklaras  genom att  elever  ville  hitta  en gemenskap.  En annan 

analys av resultatet kan vara att elever ritade människofigurer för 

att de trodde att det var det som förväntades av dem. 

En del av resultatet som är utmärkande är att inga elever 

på  högstadiet  valde  att  rita  sin  familj.  Detta  kan  bero  på  att 

ungdomarna inte har samma behov av att  vara med sin familj, 

utan här vill  eleverna vara självständiga.  Frihet  är  ett  av orden 

som upprepas bland yttranden, mestadels hos flickorna vilket är 

ett tecken på att individerna vill vara självständiga. Genom att rita 

människofigurer  och känslor visar  elever en poststrukturalistisk 

teori  och  social  konstruktivism  i  sina  bilder,  för  att  eleverna 

strävar efter att förmedla ett budskap som kombineras ihop med 

deras social verksamhet. Det innebär är att eleverna går igenom 

en  process  där  kroppen  och  sinnet  utvecklas  till  självständiga 

individer. Att eleverna påverkas är möjligheter för dem att pröva 

och  utesluta  beståndsdelar  från  påverkningsmoment  och  skapa 

egna uppfattningar. 

En av dessa 55 reklambilder, visas en ung tjej med en 

häst, men det var ungefär 21 % av flickorna som ritade djur, bland 

annat hästar. Det här visar att elever uppfattar reklam utifrån vad 

de tycker om att göra och vad de har för identitet. Genom att se en 

video  på  55  reklamklipp,  uppfattade  eleverna  en  av  dem  och 

väljer  att  framställa  det.  Men  inte  bara  reklam  har  en  stor 

påverkan på eleverna utan även lärare och skolmiljön. Hur man 

motiverar elever och hur man vänder sig verbalt till  dem är en 
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social  konstruktion  av  språkliga  rörelser.  Det  vidgade 

textbegreppet ger stora möjligheter i ett klassrum, till exempel att 

uppmuntra nya könsmönster och att våga prova nya vägar. 
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4. Sammanfattning

Studien handlar om genuskonstruktioner i bildundervisningen, på 

högstadiet  där bilder har analyserats och tolkats i  ljuset  av den 

poststrukturalistiska teorin ihop med social konstruktivism. Syftet 

med  studien  har  varit  att  diskutera  olika  uttryck  som  finns  i 

avseende på kön och könsidentitet i elevernas bilder. Det innebär 

att se skillnaderna i elevernas motiv och att se hur elever uppfattar 

sig själv i bilden som de har skapat. Frågeställningarna i studien 

är, vilka motiv ritar pojkar respektive flickor? Vilka symboler ritar 

pojkar  respektive  flickor  för  att  uttrycka  sina  ord  som 

symboliserar videon eleverna har tittat på? På vilket sätt uppfattar 

elever sin egen identitet i sina egna bilder? På vilket sätt skapar 

elever könsidentitet i bilderna? 

Forskningsöversikten visar att den första teoretiska synen 

på  barns  bilder  baserades  på  de  kognitiva  teorierna  om  barns 

intelligens (Aronsson 1997). Den nya forskningen visar skillnader 

i bilduttrycken hos förskolebarn, enligt Änggård (2006).

Den  teoretiska  utgångspunkten  handlar  om  vad  som 

uppfattas  som  språk,  det  vidgade  textbegreppet  och 

genuskonstruktioner.  Med  en  öppen  struktur  som  är 

poststrukturalism, kan man tolka människornas sätt  att  uttrycka 

sig, men också i ett samspel analysera dem. Tillsammans skapar 

teorierna en bra analytisk utgångspunkt.

I  metoden  fick  elever  skapa  en  bild,  utifrån  en 

reklamvideo och med hjälp av tre ord kommenterar videon. Med 

hjälp  av  metoden  har  eleverna  gjort  bilder  som  visar  på  det 

vidgade textbegreppet. Det innefattar videon, elevernas bildspråk, 

men också orden som har fungerat som ett stöd. Utifrån bilderna 
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som  eleverna  har  gjort  har  de  intervjuats  och  verbalt  blivit 

utfrågade  om sin  bild.  Eleverna  berättar  om sina  ord  samt  sitt 

bildspråk och vad det symboliserar. 

Sammanfattningsvis är elever medvetna om motiven de 

skapar, hur de framställer sig själva, men också andra. Om det är 

motiv för att  provocera eller  för att  visa på något i  sin närhet. 

Även fast elever inte ritar en figur som ska föreställa dem själva, 

skapar  de  bilder  för  att  förmedla  känslor  eller  situationer. 

Resultatet för denna studie visade att det mest ritade motivet blev 

figurer  som  föreställer  människor.  Genom  att  rita  tydliga 

könsmarkörer skapar elever könsidentitet  i  bilderna,  men också 

genom att  rita  könlösa  eller  neutrala  figurer.  Genom att  elever 

ritar så, visar de att könet inte har en betydande roll i bilden.

Analysen  och  tolkningen  av  resultatet  är  att  elever 

formas i samspel med andra elever, i en öppen struktur. I en social 

konstruktivism, konstruerar  elever  könsroller  som vidare  tolkas 

som genus. Eleverna väljer medvetet motiv och ritar känslor eller 

figurer för att förmedla en del  av deras personlighet, en del av 

deras identitet. Det finns en synlig interaktion, mellan elever då de 

diskuterar sina bilder och berättar om sina motiv. 

Slutligen finner studien möjliga svar på frågeställningen 

men också en förståelse kring elevernas bilder och kreativitet.
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5. Diskussion av resultatet

Jag gick in i studien med ett annat resonemang och förväntade 

mig andra resultat, men eleverna överraskade mig och visade nya 

mönster. Inställningen är på grund av den tidigare forskningen, i 

forskningsöversikten  som består  utav  andra  resultat  och  då  på 

förskolan.  Jag  trodde  att  eleverna  skulle  tillämpa  liknande 

beteendemönster och motivval även på högstadiet. Eva Änggård 

(2006) kommer fram till att barn grupperar sig i kön och försöker 

göra  ett  aktivt  val  av  motiv  för  att  inte  förknippas  med  det 

motsatta könet eller de yngre barnen. Bland resultaten fanns det 

en gemensam nämnare då det visade sig att på förskolan, som på 

högstadiet var det vanligaste motivet olika figurer som föreställer 

människor. I den här studie där figurerna var ritade av pojkar blev 

motiven oftast könlösa eller neutrala medan flickor ritade tydliga 

könsmarkörer.  I  Änggårds resultatdel  visar hon att  både flickor 

som pojkar ritade figurer med tydliga kön. Det som överraskade 

mig  i  min  studie  var  att  pojkarna  var  så  medvetna  om 

könsmarkörer och att de påstod att man inte behöver rita ut dem, 

eftersom det inte spelar någon roll. De menade på att en person 

inte bara rymmer ett kön utan en personlighet, så som tankar och 

känslor. 

Kan det  vara  så  att  pojkarna  i  undersökningen är  mer 

medvetna om medias påverkning och försöker därför stå emot? 

Bland  sidorna  på  olika  sociala  medier,  så  som  Facebook  och 

Instagram,  upplever  jag  att  man  försöker  upplysa  om  rasism, 

kroppsformer på kvinnor eller hur man ska förhålla sig till andra 

personer. Om det är såhär, varför berörs inte flickor på samma 

sätt?  Är  det  inte  flickor  och  kvinnor  som  borde  reagera  på 
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stereotypa  påståenden  och  möjligtvis  agera  som  pojkarna? 

Flickorna  har  möjligtvis  ett  annat  perspektiv eller  press  på  sig 

själva. Detta förmedlas kanske inte via sociala medier utan istället 

ser de upp till personer som kan vara deras idol.

Det var några elever som ritade idoler eller personer som 

de ser upp till. Det var mer vanligt hos flickor än hos pojkar att 

rita idoler, men det var inga bland grupperna som valde att rita sin 

familj. Det kan vara svårt att uttrycka vem man är i en bild, det 

avgörande momentet kan bero på hur väl man känner sig själv och 

hur man mår som person.  En skapande process där man berör 

närliggande känslor och erfarenhet kan vara nyckeln till en början 

på en metod. Jag upplever att elever uttrycker sig själva i bilderna 

för  att  de  uttrycker  sina  känslor  eller  upplevelser  i  form  av 

aktiviteter.  Eleverna  kanske  inte  förstår  det  själva,  men  det  är 

pågående processer. Enligt teorin om poststrukturalism utvecklas 

man hela tiden. 

Tillsammans  med  genuskonstruktioner,  som  skapas  i 

interaktion  mellan  kvinnor  och  män,  skapar  man  samtidigt  ett 

språk  som  sedan  praktiseras  i  form  av  normer,  fördomar  och 

handlingar. Dessa tankar utvecklas sen till en individ som sen har 

en egen tolkning på världen, då beteendet varierar beroende på i 

vilka ”rum” personen befinner sig i.

Några tankar som finns kring studien, är brister i  antal 

inspelade intervjuer även fast  jag pratade och skrev ner många 

samtal med eleverna. Det skulle vara enklare att göra en analys 

om  mer  av  materialet  var  inspelat.  Annars  var  eleverna 

samarbetsvilliga och glada för besök från universitetet. Förutom 
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att det var väldigt spännande, så var det också väldigt lärorikt att 

se elevernas bilder. 

Bildundervisningens  roll  i  formandet  av  de 

föreställningarna som finns, om genus och vanligt förekommande 

könsmarkörer  upplever  jag  att  de  skulle  behöva utvecklas.  Jag 

menar att man bör gå igenom ännu mer hur reklam och media 

påverkar oss. Föreställningar som finns om genus kan förtydligas, 

bland annat hos flickor som kan behöva pröva nya tankebanor.

Trots att materialet är litet är min nya kunskap att elever 

på högstadiet  är  medvetna  om vilka motiv de väljer  att  skapa. 

Studien har visat mig olika motiv som kan vara mer typiska för 

pojkar respektive flickor. Hur elever tänker inför en uppgift och 

vilket bemötande som finns i relation till reklam och stereotypiska 

könsmarkörer.  Den  nya  kunskapen  handlar  om  att  elever  inte 

alltid uppfattar sin egen identitet i bilden de gör, men att syftet är 

att  förmedla  ett  budskap.  Resultatet  kommer  att  påverka  min 

inställning när jag kommer att planera framtida lektioner i bild. 

Det innebär ett starkare medel för att göra elever medvetna om 

sociala normer och att uppmuntra motiv i klassrummet som både 

har  könsmarkörer  och  inga  alls.  Jag  kommer  försöka  få  bort 

traditionella motiv och utmana mina elever. 

För framtida studier och utveckling av temat skulle ett 

passande ämne vara om hur elever konstruerar sin könsidentitet 

med bilder utanför skolan. Det skulle kunna vara hemma eller att 

man utforskar vad de ritar och hur användande av bilder genom 

sociala medier påverkar dem. Det skulle även vara intressant att 

undersöka  vilken  sorts  reklam  som  har  störst  påverkan  på 

ungdomar. 
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