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Bilaga 4 – Enkätundersökning & Intervju med lärare och lärarstudenter. 

Enkätundersökning med anonyma konståkare, handen som verktyg 

Tjugo (20) konståkare i olika åldrar från Konståkningsklubben i Sundbyberg (KKSU) fick 

erbjudande att delta. Utav dessa har tretton (13) valt att delta varav samtliga kvinnor. Dessa 

elever har därefter inte deltagit i workshopen utan enbart deltagit i enkätundersökningen. Min 

undersökning är gjord via en enkät på webbenkater.se. 

Jag har fått svar på frågor som belyser hur de ser på sin egen hand i form av ett verktyg de 

använder idag. Samt frekvensen till att få använda handen i ämnet bild som ett verktyg. Av 

dessa 13 elever samtliga kvinnor varav tio (10) går i årskurs 9, en (1) går i årskurs 7, en (1) 

går i årskurs 4 och en (1) går i årskurs 1, har jag fått fram resultaten om att: 

• 10 av 13 elever använder handen dagligen och anser att den är ett verktyg,  

• endast 3 av 13 kan minnas att de under hela sin utbildning i grundskolan använt 

handen som verktyg utan att hålla i ett annat verktyg, 

• 1 av 13 minns att den tryckt bilder med sin hand. Denna elev går i årskurs 1. 

Bilderna nedan är från undersökningssidan Make a mark som jag byggt på webbankater.com 

Fråga 1: Hur ofta använder du handen som ett verktyg i din vardag? 

Av tretton (13) tillfrågade svarade:  

• 76.92% Dagligen,  

• 7.69% Nästan aldrig,  

• 15.38% Handen är inget verktyg. 
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Fråga 2: När har du använt din hand inom ämnet bild? Fem svarsalternativ gavs enligt nedan, 

det gick bra att välja flera svar. 

Av tretton (13) tillfrågade svarade:  

• 11 personer: När jag hållit i en penna och ritat,  

• 7 personer: När jag hållit i en pensel och målat,  

• 7 personer: När jag hållit i en svamp och gjort tryck,  

• 3 personer: När jag målat med handen utan ytterligare verktyg,  

• 1 person: När jag tryckt med handen utan ytterligare verktyg. 

 

Fråga 3: I vilken årskurs går du? 

Av 13 personer går en (1) person i åk 1, en (1) person i åk 4, en (1) person i åk 7 och tio (10) 

personer i åk 9. 
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Intervju med lärare och lärarstudenter, handen ett verktyg i bildämnet. 

 I studien ville jag ställa några frågor kring hur erfarna vuxna inom bildämnet ser på handen 

som verktyg. Jag tog därför tillfället i akt under ett handledningstillfälle 8 oktober 2019 när 

många vuxna lärare och lärarstudenter befann sig i samma rum.  Jag spelade in intervjun med 

min mobiltelefon1. Gruppen som bestod utav en manlig och elva kvinnliga lärarstudenter på 

Konstfack och 8 handledande lärare från Konstfack varav en manlig och sju kvinnliga svarade 

fyra (4) lärarstudenter betecknade med LS och fyra (4) lärare betecknade L på frågan enligt 

nedanstående: 

JAG- ”Jag ska arbeta med handen som verktyg inom bildämnet, vilka bildverktyg       

anser ni motsvarar en hand?” 

LS #1- Måla med fingrarna, ja istället för att använda en pensel. 

LS #2- Alla verktyg kan bli handen, en pensel i kombination med akvarell. 

L #1- Jag brukar använda handen som ett alltid närvarande objekt. Alltså både som 

pensel och objekt. 

LS #3- Stämpel! 

LS #4- Ja det tänkte jag också på, stämpel. 

L #2- Frågan är ganska öppen. Då kommer ett öppet svar, om att hålla på med 

pedagogik är en del av bilden så använder jag handen för att förstärka orden, som 

förstärker gester. Agitator! 

L#3- Ja tänk, Handen som högtalare! 

L #4- Nej men, Handen som en såg, sax. 

                                                             
1 Intervju med lärare och lärarstudenter på konstfack 8 oktober 2019 
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Av svaren kunde jag dra slutsatsen att alla kunde se handens användning som verktyg utan ett 

verktyg i handen inom bildämnet. Ett av svaren fick mig att reflektera kring det faktum att 

vi förstärker vårt tal och språk med olika handgester. Den här undersökningen synliggjorde 

handens roll i lärandemiljöer och bekräftade att flertalet av de tillfrågade såg på sin hand som 

ett verktyg som kan användas inom bildämnet och måleri. 


