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Make A Mark, Bilaga 1-Fokusgrupp 1,2,3 från workshop #1 

17deltagare i workshop #1, fördelade i tre grupper enligt nedan beskrivning. Från workshop 

#1 finns skriftliga anteckningar av observationer och videoupptagning med ljudfil på ca15 

min i sin helhet i uppsatsförfattarens ägo. Se kapitel workshop #1 för deltagande observation. 

Fokusgrupp 1 ruta #1-9 

Fokusgrupp 2 ruta #10-19 

Fokusgrupp 3 ruta #20-26 

 

 

 

Workshop #1, första elevgruppen, fem deltagare varar fyra (4) kvinnor, en (1) man. 

årskurs 1-4 

Samtal med fokusgrupp 1, workshop #1 Bildprocess 

Ruta #1 
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Det vart en fnissig stämning i gruppen. 

Blickar utbytes och den första åkaren tryckte 

direkt fyra hela handavtryck i blå färg mot 

den vita snön på marken. 

Ruta #2 

 

Nästa åkare använde den rosa färgen, den 

tredje åkaren använde grön färg, hen utbrast: 

-Vad kallt det är, BURR! 

 

Ruta #3 

 

Den fjärde åkaren använde mörkblå. Den 

femte åkaren tog en röd färg. När den femte 

åkaren skulle göra sitt tryck sa hen: 

- Vad händer om man liksom smetar ut det 

lite? Får man det? 

Självklart svarade jag. Hen tog lite mer snö 

och plattade till bilden. Färgerna från de 

Ruta #4 
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tidigare handavtrycken syntes fortfarande 

under snön men gav en ljusare ton. Helt 

plötsligt hade åkarna skapat sig en bakgrund 

till deras faktiska bild.  

 

Åkarna blev allt modigare allteftersom, 

några började smeta ut färgen med 

fingertopparna och andra använde 

fingeravtryck för att tillföra mindre detaljer. 

Ruta #5

 

Efter att alla fått trycka 3 gånger vardera 

tillfördes en ny färg. Jag introducerade 

kulören svart och berättade att åkarna endast 

fick göra ett avtryck när det var deras tur. 

Efter att tre åkare gjort sina tryck utropade 

en av åkarna: 

- Titta det blir ett ansikte! Ser du hur våra 

handavtryck smälter ihop där? 

Fokusgruppen började därefter att tipsa och 

forma ansiktet så som de tillsammans ville 

Ruta #6
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att det skulle vara. Samtalet gick som 

följande: 

 

-Jag tycker att nosen ska gå så här visade 

åkare nr. 3 med att göra en V formation med 

fingret i luften. 

-Ja och sen behöver den ha kinder, jag gör 

en på den här sidan, vill du göra kinden på 

andra sidan? Så här sa åkare nr. 4 och drog 

fingrarna längst med snön för att bilda en 

halvmåneform. 

Jag skulle inte säga att det var en särskild 

åkare som styrde gruppen, för alla åkarna 

kom med egna förslag muntligt eller tyst 

med handgester. Från att ha stått på tur i ett 

led satt alla åkarna i en halvcirkel på huk 

runt snön och målade, pratade och turades 

om. Ibland ställde sig någon åkare upp och 

sträckte på sig, gick en bit ifrån och 

beundrade verket. Några gick runt snöduken 

innan de skulle tycka med handen, men alla 

valde att göra handavtrycket från samma 

håll. 

Ruta #7
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-Är ni nöjda? Frågade jag när fokusgruppen 

fått gå två omgångar vardera. 

-Jag tycker det fattas något sa åkare nr. 5, 

den borde ha en tunga här! 

Hela fokusgruppen höll med. Åkare nr. 5 

använde sin röda färg till att med 

fingertopparna måla tungan. 

-Är ni nöjda nu? Frågade jag återigen 

gruppen eller vill alla göra en sista gång? 

-Ja! Fick jag som enhetligt svar. 

Alla fem åkarna gjorde ett sista avtryck med 

den röda färgen och beskådade därefter sitt 

konstverk. 

Ruta #8 

 

-Det vart en tiger! Eller en leopard som är 

prickig. Sa åkare nr. 2 

-Jag tycker den ser lite ut som en uggla, eller 

en hamster med sina runda kinder! Sa åkare 

nr. 1 

-Den vart jättefin! Får vi göra en till? 

Frågade åkare nr. 3 

När 20 minuter passerat fick vi börja torka 

av färgen och lämna ytan relativt fort. Vi 

talade kort om att snön skulle smälta och att 

deras kollektiva handavtryck snart skulle 

vara borta, men att dom genom att ha 

deltagit på workshopen tillsammans kunde 

Ruta #9 
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minnas och samtala om upplevelsen. Vi 

hade ju enbart 20 minuter på oss att skapa 

konstverket och jag tror att tidsramen var 

bra, för att begränsa antalet tryck och inte 

överarbeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Självständigt arbete 30hp  Make A Mark 
Konstfack 2019                                                       -En studie om att medvetandegöra handen i ämnet bild 
Bilaga 1  Anna Pokrovskaja, IBISGR15 
 
 

7 
 

Workshop #1, andra fokusgruppen, fem deltagare varav fyra (4) kvinnor, en (1) man 

årskurs 6-8. 

Samtal med fokusgrupp 2, workshop #1 Bildprocess 

Ruta #10 

 

-Jag vill inte göra som dom, får man droppa 

färg på snön först och sen liksom smeta runt 

den i en cirkel? Frågade deltagare nr.5 

Tillsammans kom vi överens om att utgå 

ifrån något icke-figurativt som eventuellt 

kunde bli figurativt under processen. 

Musiken spelades och jag började 

dokumentera med kameran, samtidigt som 

jag skrev på min deltagandeobservation. 

Deltagarna ställde upp sig på ett led.  Den 

första valde kulören röd och droppade några 

röda droppar i snön och smetade ut dom 

med fingertopparna. Varpå nästkommande 

Ruta #11 
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deltagare valde kulören grön och fortsatte 

göra en cirkelform innanför den just målade 

cirkeln i rött. Den här gruppen började 

direkt samarbeta kring ett koncept. Samtalet 

fortsatte enligt följande: 

-Vi målar mindre och mindre cirklar sa 

deltagare nr. 4 

 

Ruta #12 

 

Varpå nästkommande deltagare valde 

kulören grön och fortsatte göra en 

cirkelform innanför den just målade cirkeln i 

rött. Den här gruppen började direkt 

samarbeta kring ett koncept. Samtalet 

fortsatte enligt följande: 

-Vi målar mindre och mindre cirklar sa 

deltagare nr. 4 

Ruta #13 
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Alla deltagare använde en varsin kulör och 

smetade cirklar med fingertopparna tills de 

kom till mitten.  Med två deltagare kvar 

fanns det bara plats med en kulör i mitten av 

cirkeln. 

-Vi använder bådas färger sa deltagare nr. 4 

på tur. Deltagare nr. 4 och nr. 5 varpå dessa 

två deltagare samarbetade. 

-Nu är vi klara sa deltagare nr.1 som tyckte 

att hens vision var färdig. 

 

Ruta #14 

 

Jag frågade samtliga deltagarna om jag 

kunde få introducera den sista svarta färgen, 

vilket alla ville. 

Deltagarna fortsatte droppa färg en efter en, 

konversationen gick såhär: 

-Det kan bli en kanin med långa öron, ”SE” 

sa deltagare nr. 1 och satte sig på huk för att 

dra två svarta streck med pekfingret i snön 

som skulle symbolisera öronen på kaninen. 

 

Ruta #15 
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-Nej det liknar mer en nyckelpiga sa en 

annan, deltagare som gick runt bilden i snön 

innan hen satte sig på huk framför 

snöduken. 

Deltagare nr. 3 smetade ut färgen på 

nyckelpigans ben. 

 

Ruta #16 

 

-Så fult det blev, får man göra om? 

Deltagare nr. 3 satte sig på huk med 

handflatan tryckt mot bilden och smetade ut 

den svarta färgen, hen fortsatte missnöjt att 

smeta färgen i en spiral och ställde sig sist i 

kön.  

- Det gör väl inget, vi smetar ut hela! Sa 

deltagare nr. 4 som stod på tur att göra sitt 

tryck. 

Hen la sina båda handflator över snön och 

smetade ut all den svarta färgen över bilden. 

-Så där! Sa deltagare nr. 4 

Ruta #17
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Deltagare nr. 5 ställde sig upp och tittade 

frågande på mig. 

-Ja vad ser det ut som nu då? Frågade jag 

fokusgruppen. 

Alla deltagarna i gruppen fick komma fram 

och titta. Deltagarna rörde sig runt bilden, 

vred på huvudet och bytte från stående till 

sittande när dom betraktade verket. 

-Hmm kanske en uggla om man lägger till 

lite snö här sa deltagare nr. 2 får man lägga 

till snö? 

- Självklart. Svarade jag. 

Deltagare nr. 2 formade tre snö-bitar och 

satte först dit en näbb och två ögon som den 

såg det.  

- Nej jag tycker mer det ser ut som en 

djävul! Utropade deltagare nr.3 och 

skrattade. 

Fokusgruppen skrattade tillsammans. 

-Är ni nöjda nu? Frågade jag fokusgruppen. 

-Den blev inte som vi tänkt oss, men den 

blev ändå bra sa åkare nr.4 

-Den vart verkligen inte som dom andras sa 

åkare nr.1 lite stolt i rösten. 

Ruta #18
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- Att jämföra sig själv är en naturlig del av 

den mänskliga naturen, vi konståkare gör det 

när vi tävlar mot varandra på isen för att bli 

bättre och kunna utvecklas. Konstnärer gör 

det när de målar bilder. Vi människor gör 

det under hela vårt liv oavsett om det är 

kläderna vi har på kroppen eller en uppgift 

vi ska göra på jobbet.  

En viktig lärdom är att tillsammans lär vi 

oss, av varandra och med varandra. Även 

om det inte blev som ni planerat 

samarbetade gruppen kring uppgiften att 

tillsammans stötta och lyfta varandra för att 

lyckas.  

 Deltagarna använde handavtrycken som ett 

verktyg inom måleri till att skapa ett 

konstverk och blev påminda om att det är ett 

fullt funktionellt måleriverktyg. En annan 

insikt är att det är viktigt att aktivera 

kroppen för hälsan och att använda handen 

för att arbeta med finmotoriken. 

Förhoppningsvis innebar processen att 

gruppen skapade ett kollektivt minne.  

Ruta #19

 

 

 

 

 

 

 



Självständigt arbete 30hp  Make A Mark 
Konstfack 2019                                                       -En studie om att medvetandegöra handen i ämnet bild 
Bilaga 1  Anna Pokrovskaja, IBISGR15 
 
 

13 
 

Workshop #1, tredje fokusgruppen. sju deltagare varav alla sju (7) kvinnor åk 7-9 

Deltagande observation: Workshop #1 Tredje fokusgruppen: 

 

Samtal med fokusgrupp 3, workshop #1 Bildprocess 

Ruta #20 

 

Konståkarna valde varsin färg. Det visade 

sig att en konståkare hade blivit utan. Hon 

gick besviket runt och sparkade bort delar 

av snön. Jag bestämde då att den 

deltagaren skulle få inleda skapandet 

genom att låna valfri färg från någon av 

sina kamrater. Hon valde kulören blå, och 

tillsammans bestämde gruppen att det 

skulle gå bra att testa en ny kulör efter att 

man gjort sitt första tryck. 

Ruta #21 
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När konståkarna kommit halvvägs i 

processen började det synas ett figurativt 

motiv. Gruppen hade närmat sig snöhögen 

mot vilken deras skuggor speglar sig i 

mörkret. De diskuterade upplägget vidare 

och gestikulerade med händerna. De 

diskuterade, analyserade och tolkade sin 

process enligt nedan: 

-Den kan vara en kanin, eller en katt! 

Konståkare nr. 2 pekar på handavtrycken 

som hon tycker ser ut som öron. 

-Vart är ögonen då? Frågar konståkare nr. 

3 

-Här är öronen och här är svansen, så 

måste vi göra så att det blir som tassar. 

Kommenterar konståkare nr. 5 och pekar 

med fingret längst med utkanterna av 

skapelsen. 

Ruta #22 

 

-Ska jag fylla i ögonen lite? Jag fyller i 

med blå färg. Säger konståkare nr. 2 och 

hämtar den blå färgen. 

Flera av konståkarna fortsatte att dansa till 

musiken när de bytt färg inför nästa tryck. 

Dessutom utfördes själva trycken i 

snabbare takt till musiken när tempot 

ökade i musikstycket. 

Ruta #23 
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Fokusgruppen samarbetade kring 

upplägget och motiverade vart alla 

detaljerna skulle fyllas i när den svarta 

färgen introduceras. Pupillerna i ögonen, 

svans och klor ville hela gruppen att deras 

konstverk ska få innan de kände sig nöjda. 

Tillsammans talade vi om att deras 

handavtryck, att det snart skulle smälta 

bort. 

 

 

-Hur tänker ni kring att ismaskinen snart 

ska spola isen och kommer välta ut massa 

snö över konstverket ni skapat? Om några 

dagar har allt smält bort. Säger jag till 

gruppen. 

- Det är lite sorgligt. Det blev ju så fint! 

Säger konståkare nr.2 

- Jag önskar att det kunde vara kvar längre 

så jag kunde få visa det för mamma när 

hon kommer och hämtar mig. Det ser så 

häftigt ut såhär, när det glittrar i snön! 

Säger konståkare nr. 3 

- Det känns helt okej, för du har ju fotat det 

när vi gjorde det. Säger konståkare nr. 4 

- Vi kan också ta bild på det! Säger 

konståkare nr.7 

Ruta #24 
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-Hur tänker ni kring att lämna ett avtryck, i 

detta fall handavtryck som snart kommer 

att försvinna? Finns det någon mening med 

det? Frågar jag gruppen. 

-Jag tycker att vi har lärt oss att samarbeta 

och tänka tillsammans, oftast i bilden i 

skolan får jag göra individuella uppgifter 

och då missar man sånahär saker, när vi 

alla kan göra något ihop, det blir något 

man minns. Säger konståkare nr. 7 

-Ja det var jättekul! säger konståkare nr. 3 

-Det finns mening med att göra saker som 

försvinner när andra kan uppleva det. 

Alltså nu har vi ju fotat det och om vi vill 

kan vi visa bilderna, då tycker jag det finns 

mening med det. Säger åkare nr.4 

Ruta #25 

 

Hela gruppen höll med. Flera av deltagarna 

tog bilder på konstverket. Innan 

fokusgruppen avslutade hade gruppen 

bestämt tillsammans att konstverket skulle 

få vara kvar tills det smälter bort eller 

förstörs av ismaskinen. Konståkare nr. 1 

hade lust att kasta snöbollar på verket men 

uppmanas att låta bli av konståkare nr. 5 

som har fäst sig vid verket och säger: 

-Förstör inte katten, vi har ju hjälpts åt att 

göra den med händerna! 

Ruta #26 
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Hela workshopen har startat och avslutats 

på 15 minuter. 

 


