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Sammanfattning 
Abstract 
Denna studies huvudsyfte är att undersöka vilka strategier några svenska skolbarn använder sig av i sitt bildskapande samt att ta reda på vad 
de vill säga med sina bilder.  
  I min litteraturdel redogör jag för olika sätt att se på och tolka barns bilder. De inriktningar som jag presenterar är: stadieteorier, den 
processinriktade ansatsen, den sociokulturella ansatsen samt den narrativa modellen. Dessa presenterar jag för att ge en bakgrund och 
förståelse för den modell som jag i huvudsak kommer att använda mig av i min studie, nämligen den narrativa modellen. Denna innebär att 
man tittar på bildens form som ett resultat av bildens innehåll, vad barnen vill berätta med sina bilder. Man förutsätter att det finns ett 
budskap i barnens bilder som förs fram genom att barnet använder sig av olika narrativa strategier. Barn ritar vad de vill berätta.  
  För min studie har jag använt mig av en kvalitativ metod, samt av bildanalys och intervjuer. Bildanalysen och intervjuerna med barnen 
kompletterar varandra genom att jag både får min egen och barnens tolkningar av bilderna. Dessa sammanställs sedan till den slutgiltiga 
tolkningen. Jag har i min studie arbetat tillsammans med fyra barn i år 1 och vi har genomfört en rad bildövningar.  
  Resultatet visar att barnen använder flera olika strategier för att förmedla sitt budskap genom sina bilder samt att de verkligen berättar 
något om sina liv i sina bilder. De använder sig t.ex. av storleksgradering där det viktigaste ritas störst, detaljeringsmarkörer där det 
viktigaste avbildas med mest detaljer. Jag såg också att de använder sig av bildelment som är inspirerade av den kultur och den tid som de 
lever i för att förmedla sitt budskap. 
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SAMMANFATTNING 
 
 
Denna studies huvudsyfte är att undersöka vilka strategier några svenska skolbarn använder 
sig av i sitt bildskapande samt att ta reda på vad de vill säga med sina bilder.  
 
I min litteraturdel redogör jag för olika sätt att se på och tolka barns bilder. De inriktningar 
som jag presenterar är: stadieteorier, den processinriktade ansatsen, den sociokulturella 
ansatsen samt den narrativa modellen. Dessa presenterar jag för att ge en bakgrund och 
förståelse för den modell som jag i huvudsak kommer att använda mig av i min studie, 
nämligen den narrativa modellen. Denna innebär att man tittar på bildens form som ett resultat 
av bildens innehåll, vad barnen vill berätta med sina bilder. Man förutsätter att det finns ett 
budskap i barnens bilder som förs fram genom att barnet använder sig av olika narrativa 
strategier. Barn ritar vad de vill berätta.  
 
För min studie har jag använt mig av en kvalitativ metod, samt av bildanalys och intervjuer. 
Bildanalysen och intervjuerna med barnen kompletterar varandra genom att jag både får min 
egen och barnens tolkningar av bilderna. Dessa sammanställs sedan till den slutgiltiga 
tolkningen. Jag har i min studie arbetat tillsammans med fyra barn i år 1 och vi har genomfört 
en rad bildövningar.  
 
Resultatet visar att barnen använder flera olika strategier för att förmedla sitt budskap genom 
sina bilder samt att de verkligen berättar något om sina liv i sina bilder. De använder sig t.ex. 
av storleksgradering där det viktigaste ritas störst, detaljeringsmarkörer där det viktigaste 
avbildas med mest detaljer. Jag såg också att de använder sig av bildelment som är inspirerade 
av den kultur och den tid som de lever i för att förmedla sitt budskap. 
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FÖRORD 
 
 

Jag vill här passa på att tacka de personer som på ett eller annat sätt har 
bidragit till mitt arbete med denna uppsats. Jag vill tacka de fyra elever som 
hjälpt mig med min studie. Utan er hade den inte varit möjlig. Jag vill tacka 
min handledare Marcus Samuelsson utan vars goda råd denna uppsats inte 
varit det den i dag är. Sist men inte minst vill jag tacka nära och kära för allt 
stöd och för visat tålamod. 
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INLEDNING 
 
 
Jag kommer i denna inledning att berätta lite om vad som fått mig att välja det ämne och de 
frågeställningar som jag kommer att studera i min uppsats. Jag ska också förtydliga vilka 
bilder jag kommer att arbeta med, samt redogöra för de precisa frågeställningar som jag 
kommer att arbeta efter. Jag ska även visa hur arbetets disposition kommer att se ut. 
 
 
Bakgrund 
 
Under min sjätte termin på lärarutbildningen tyckte jag fortfarande inte att jag fått några 
direkt estetiska ämnen i min utbildning och eftersom jag tycker att det är väldigt roligt och 
givande att på olika sätt arbeta med bilder så valde jag att på kvällstid gå en fempoängskurs 
om barn och bilder (Barns bildspråkliga utveckling). I denna kurs ingick det bl.a. att göra en 
fältstudie där jag arbetade med ett par barn runt olika bilduppgifter. Under detta arbete slogs 
jag av hur mycket barnen faktiskt lyckades berätta genom sina bilder och hur mycket jag lärde 
mig om barnen när jag studerade dessa bilder och samtalade med barnen kring dem. Detta 
gjorde att mitt intresse för att använda mig av bilder i undervisningen ökade samtidigt som jag 
fick upp ögonen för att barnens bilder faktiskt kan lära mig som lärare en hel del om deras liv 
och vardag. Detta förde mina tankar till läroplanens och kursplanernas krav på att 
undervisningen i skolan ska utgå från barnens kunskaper, erfarenheter och verklighet och idén 
väcktes om att dessa två borde gå att förena.  
 
I läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, står bl.a. följande att läsa under 
rubriken En likvärdig utbildning:  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  
( Lpo 94, 2001 s 20.)  

 
För att göra detta måste man på ett eller annat sätt lära känna sina elever och kanske kan då 
arbetet med och samtal runt deras bilder vara ett sätt. För att kunna utläsa budskapet i barnens 
bilder behövs dock kunskap om hur dessa kan och bör studeras. Alltså kunskap om vilka 
strategier som barn använder för att förmedla sitt budskap. Jag tycker också att det i detta 
sammanhang är av intresse att titta på vad det egentligen är som barnen berättar i sina bilder, 
vad jag kan lära mig om mina elever genom att studera deras bilder för att se om det i sin tur  
är något som jag kan använda mig av i min undervisningsplanering.  
 
 
Begrepp 
 
Med begreppet bild  menar jag i min uppsats, om inget annat sägs, endast barns manuellt 
framställda bilder. Jag har således uteslutit fotografiska bilder och bilder som är framställda 
av andra än barnen själva. Jag tror dock att även samtal med barn om fotografiska bilder och 
andras bilder kan lära oss något om hur de ser på världen, och jag kan tänka mig att undersöka 
även detta i framtiden, men i detta arbete är det alltså barns egna bilder som jag kommer att 
studera.  



 9

De bilder som jag kommer att använda mig av i min studie har kommit till då jag tillsammans 
med en grupp på fyra barn i år 1, 6-7 år, arbetat med ett antal tematiska bildövningar.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur några svenska skolbarn använder sig av bilden 
för att berätta något, d.v.s. vilka strategier de använder i sina bilder för att förmedla sitt 
budskap. Syftet är också att titta på vad dessa barn egentligen berättar i sina bilder och vad 
man kan lära sig om dem genom deras bilder. Med andra ord: Hur gör svenska skolbarn för att 
förmedla sitt budskap genom sina bilder och vad är det de berättar? Vad kan jag lära mig om 
dessa barn genom att studera deras bilder? 
 
De frågor jag ska besvara är följande: 
 
1. Vilka strategier använder sig några svenska barn i den tidiga skolåldern av för att förmedla 

budskap genom sina bilder?  
 
2. Vad kan man lära sig av och om dessa barn genom att studera deras bilder?  
 
I dessa frågeställningar tar jag förgivet att det finns ett budskap i barnens bilder. Detta är den 
erfarenhet som jag, och andra med mig, gjort vilket jag kommer att redogöra för i min 
uppsats. 
 
 
Disposition 
 
Min uppsats är indelad i fem delar som samtliga har en rad underrubriker. Den första delen 
innehåller en presentation av studiens bakgrund, förklaring till begreppet bilder som kommer 
att användas flitigt samt en redogörelse av det syfte och de frågeställningar som jag kommer 
att undersöka.  
 
I nästkommande del kommer jag att redogöra för den litteratur som jag läst. Här ska jag 
försöka att ge en inblick i hur man kan tolka och förstå barns bilder, vilket är det centrala i 
min studie.  
 
I den fjärde delen kommer jag sedan att behandla de metodiska överväganden som jag gjort. 
Jag berättar vilka konsekvenser mitt val av barnperspektiv har fått för mitt metodval samt 
vilka dessa metoder är. Jag kommer också att redogöra för hur urval, genomförande och 
analys gått till. I den femte delen kommer jag sedan att presentera resultatet av min studie.  
 
I uppsatsens avslutande del kommer jag att diskutera min studie. Här återfinns en 
metoddiskussion, resultatdiskussion samt mina funderingar om fortsatt forskning i ämnet.  
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ATT STUDERA BARNS BILDER 
 
 
I barnbildsforskningens begynnelse, någon gång kring sekelskiftet 1800-1900-tal, hade man 
ingen egentlig metod för forskningen utan man styrdes snarare av  det romantiska intresset för 
det otämjda i barnens bilder. Man ansåg att man genom att studera barns bilder också kunde 
studera deras tänkande eftersom barns bilder sågs som ett uttryck för barns inre bilder. Det var 
till en början barnbilden och bildarbetet som stod i fokus för intresset och inte intellektuella 
eller emotionella avvikelser vilket dock snart kom att dominera denna forskning (Aronsson 
1997). I mellan- och efterkrigstiden fick intresset för barnbilder en nytändning. En ny och mer 
specialiserad forskning växte nu fram i testindustrins och behaviorismens anda. Det utvecklas 
nu en mängd olika normtabeller utan ett egentligt intresse för sammanhanget. Forskningen 
riktar istället in sig på den färdiga bilden och den studeras utifrån kliniska frågor om barns 
intellekt och emotionell normalitet. Det finns inget intresse för att studera bilden som något 
viktigt i sig utan bara som ett symtom på något annat. Bilden blev  ett sätt att sortera barn 
(Aronsson 1997). I dag verkar trenden dock ha vänt och intresset för bildprocessen och barns 
visuella tänkande börjar sprida sig. I denna nyorientering är bilden inte i första hand ett 
instrument för något annat utan det är bilden som är själva kunskapsintresset. Lindström 
(1995) skriver att den nyorientering som vi ser har två huvudriktningar, den processinriktade 
ansatsen, som studerar det problemlösningsförfarande som ligger bakom tillkomsten av barns 
bilder, och den sociokulturella ansatsen som närmar sig barnbilden ur ett sociokulturellt 
perspektiv och visar på en rad begränsningar i de tidigare utvecklings- och 
personlighetspsykologiska tolkningarna. 
 
Dessa inriktningar är vad jag kommer att ta upp i denna del av arbetet. Den äldre traditionen 
av barnbildsforskning som innebär en indelning av bildskapandet i olika stadier och som delar 
upp barn efter vad de presterar kommer jag bara att beröra helt kort eftersom jag i min studie 
inte följer dessa teorier. Dessa teorier har dock betytt mycket för den fortsatta 
barnbildsforskningen vilket gör att jag tycker att de förtjänar sin plats i uppsatsen. Jag 
kommer att stanna kvar en stund vid Luquet och hans teorier om den logiska realismen 
eftersom den utövat stort inflytande på de teorier som jag kommer att fördjupa mig i lite 
längre fram. Jag ska sedan försöka att mer djupgående redogöra för de teorier som handlar om 
bildskapandet och, kanske framförallt, det kulturella inflytandet och Aronssons narrativa 
modell eftersom dessa perspektiv känns aktuella för min studie och min analys av barns 
bilder. Aronssons narrativa modell är också den modell som jag så småningom kommer att 
landa i eftersom den är central för min studie. Jag tycker dock att de övriga delarna är viktiga 
att ta upp eftersom de ger en bakgrund till denna narrativa modell. 
 
 
Stadieteorier 
 
Utvecklingspsykologiska teorier.  
Snart efter det att barns bilder började studeras så var intresset stort för att klassificera barns 
bilder och från slutet av 1800-talet och en bra bit framåt har detta varit det som dominerat 
forskningen. Forskarna ägnade sig åt att katalogisera ett mycket stort antal bilder av barns 
spontana bilder som man samlat in med antagandet att bilderna avspeglade barnets mentala 
föreställningsvärld. Bilderna sågs som ett fönster som man kunde blicka in genom och se 
barnets innersta tankar om världen. Jämförelser gjordes av barns bilder i olika åldrar med 
hjälp av det insamlade materialet.  
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Några av pionjärerna var Kerschensteiner, Rouma och Luquet som var verksamma under 
1900-talets första hälft (Lindström 1995). Kirschenstein i Tyskland var en av de första och i 
början av 1900-talet samlade han in ca. 100 000 barnteckningar som bildade underlag för en 
systematisk genomgång av barns bilder.  
 
Många av de tidiga forskarna som studerade barns bilder var intresserade av hur 
detaljrikedomen i barns bilder ökade med deras ålder. Vilket ledde till att normtabeller 
publicerades över vad man kunde förvänta sig i olika åldrar (Aronsson 1997). Luquet, som 
också han var en av pionjärerna, delade in barnets bildutveckling i fem stadier och dessa 
övertogs senare av Piaget och fick genom detta stor genomslagskraft och stort inflytande. 
Luquets stadieteori bygger på att barn när de försöker avbilda något strävar efter att det ska bli 
så realistiskt som möjligt, så likt originalet som möjligt. Luquet införde bl.a. begreppet 
intellektuell realism, eller logisk realism, som infaller vid 5- 8 årsålder, för att namnge det 
stadium då barn genom röntgenbilder, utvikningsbilder och liknande försöker gestalta 
rumslighet. Han menar att barnen här snarare  tycks teckna vad de vet  än vad de ser. Först i 
nästa stadium klarar barnet, enligt Luquet, av att naturtroget avbilda vad de ser, vilket han 
kallar visuell realism, och som infaller vid 9-13 årsålder (Lindström 1995). 
 
Intelligenstest 
Dessa normtabeller kom så småningom att systematiseras av Goodenough i USA. Psykologin 
var på frammarsch och mätinstrument ansågs som viktiga hjälpmedel. Goodenough lät pojkar 
och flickor i olika åldrar rita en gubbe så bra de kunde och utformade utifrån detta material en 
normtabell med 51 punkter som låg till grund för en intelligensbedömning utifrån bildens 
detaljeringsgrad, t.ex. utifrån förekomsten av näsa, näsborrar, fot, häl m.m. Testet har kallats 
draw-a-men-test. Flera har efter honom vidareutvecklat modellen efter i stort sett samma 
princip. I dessa test värdesätts bilder med mycket detaljer, men originalitet och expressiva 
kvaliteter värdesätts inte alls (Aronsson 1997). Både Aronsson (1997) och Lindström (1995), 
och flera med dem, har pekat på hur intresset för dessa test har svalnat eftersom de medför 
svårigheter som gör att de inte anses ge någon tillförlitlig bedömning av intelligens. Senare 
forskning har bl.a. visat att det finns obetydliga samband i testresultatet för samma barn i 
olika åldrar. Detta visar att testet är mycket miljökänsligt eftersom resultatet blir olika från 
gång till gång (Aronsson 1997). Ena gången kanske barnet är motiverat och arbetar hårt med 
sin figur och nästa gång slarvar barnet ihop något för att fort bli klar och få göra något annat, 
kanske väntar något kul efteråt. Det har också visat sig att barn i olika sociala grupper 
tenderar att få olika utslag vilket för tankarna till att ett lågt poängtal antagligen berättar mer 
om de ritmaterial som barnet har tillgång till än om  barnets intelligens (Aronsson 1997). Att 
tro att ett barn som inte kommit i kontakt med ritmaterial och ett annat barn som växt upp i en 
miljö som bejakar bilder och skapandet ska prestera bilder på samma nivå verkar befängt.  
 
Personlighetspsykologiska teorier 
Från 1900- talets mitt och framåt studeras barnteckningar på antagandet att de avslöjar barnets 
personlighet och känslomässiga anpassning. Machovers test, kallat draw-a-person-test,  är 
fortfarande för många det rätta sättet att förstå en teckning ur psykologisk synpunkt. Hon, 
liksom andra forskare på området, lägger störst vikt vid personens storlek vilket antas vara ett 
uttryck för tecknares självkänsla. En stor figur lär visa på aggression eller ett gott 
självförtroende medan små tyder på dåligt självförtroende, ångest eller depression. Det anses 
dock enligt andra t.ex. Hammer att stora figurer kan stå för ett dåligt självförtroende, de skulle 
då vara ett uttryck för kompensatoriska försvarsmekanismer. På liknande sätt finns det 
beskrivet hur kroppsdelars utformande skulle stå för olika psykiska tillstånd (Lindström 
1995).  
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Lindström (1995) menar dock att dessa antaganden har sin grund i gissningar och anekdotiska 
belägg. Han menar att det inte finns några välkontrollerade studier som styrker det dessa 
teorier vill visa på och många av de drag som förs fram är, enligt honom,  vanliga i barnens 
bildspråkliga utveckling. Med tanke på detta måste man säga att det är konstigt att Machovers 
idéer har haft och har så stort inflytande som de har. Flera modeller har efter Machover 
utvecklats för att utifrån barns bilder utläsa barnens psykologiska välmående men flertalet 
saknar, liksom Machovers teorier, empiriska studier och välunderbyggda teorier. Lindström 
(1995) skriver att:  
 

…vad alla dessa forskare tycks ha glömt bort är Freuds påpekande, i 
Drömtydning (1900), att symboler måste tolkas i sitt sammanhang och inte 
utifrån ett på förhand givet facit. (Lindström 1995, s 37.)  

 
 
Luquet och den logiska realismen 
George Henri Luquet var aktiv vid förra seklets början och presenterade då två inflytelserika 
verk om barns bilder. Luquet studerade sin dotters bilder under många år och spårade 
generella drag för barns bildutveckling. Särskilt avgörande har hans sätt att skildra barns 
förmåga att avbilda rum varit. Detta kallar han för logisk realism (även kallad intellektuell 
realism av Lindström 1995, och misslyckad realism av Nordström 1991.). Denna logiska 
realism ställer han emot den visuella realismen som är det samma som en korrekt 
framställning. Innan stadiet logisk realism har han även slumpmässig realism, d.v.s. realism 
som uppkommer av en slump, av en tillfällighet, och realism med förhinder, d.v.s. att 
misslyckas rita så att omgivningen förstår. Sedan kommer då logisk realism, d.v.s. att rita vad 
man vet och sist det eftersträvansvärda visuell realism, att rita vad man ser (Aronsson 1997). 
Den logiska realismen kännetecknas av en överdriven konkretion, barnet försöker redogöra 
för allt den vet i sin bild och tar med sådant som egentligen är dolt för betraktaren, t.ex. 
presenten i paketet. Barnet visar vad de vet men inte ser. Att barn tecknar efter sina 
föreställningar, d.v.s. att de tecknar vad de vet och inte vad de ser är en viktig ståndpunkt i 
Luquets teori om den logiska realismen.  
 
Nordström (1991) ser i Luquets logiska realism tre kognitiva framställningsmetoder som barn 
använder sig av: a) utvecklingsmetoden (eller utvikningsmetoden) d.v.s. att föremål fläks ut 
och detaljer som stolsben och staket läggs platt mot ytan utan hänsyn till perspektivlagar eller 
bildens upp och ner, b) röntgenmetoden som skildrar något som barnet vet finns men inte kan 
se, t.ex. det ofödda barnet i mammas mage eller presenten i paketet, och c) synvinkelmetoden 
(eller blandperspektiv) där ett och samma föremål avbildas från olika vinklar, från olika håll. 
Aronsson (1997) lägger till ytterligare två till Nordströms tre kognitiva metoder. Vilka är: 
balansfenomenet där linjerna enbart tangerar varandra, de korsas aldrig t.ex. en hatt som 
balanserar ovanpå någons huvud, och storleksförvrängning där barnet t.ex. gör sig själv större 
eller lika stor som sina föräldrar. I den logiska realismen lyfts det som är viktigt snarare än det 
som är i förgrunden fram, det är det som är logiken.  
 
Till skillnad från de flesta andra stadieteoretiker, t.ex. Piaget, så menar inte Luquet att det sista 
stadiet är en slutpunkt som ett led i en utveckling mot den alltmer högtstående vuxnas logik 
och sätt att tänka. De olika stadierna fungerar enligt honom istället som parallella system som 
används och existerar samtidigt hos en och samma individ. Han ser dem som olika sätt att 
berätta genom bilden (Aronsson 1997). 
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Nordström (1991) menar att det redan i Luquets indelning av realismbegreppet  framkommer 
en värdering nämligen att realism inte bara kan vara tillfällig utan också misslyckad. Vilket i 
sin tur betyder att realism är något som alla utan undantag eftersträvar. Detta stämmer nog till 
viss del i den västerländska kulturen där det naturalistiska bildidealet, visuell realism 
dominerar, men det innebär en nedvärdering av bilder från kulturer som inte har detta 
naturalistiska bildideal utan strävar efter en annan gestaltning.  
 
På senare år har det utformats nya modeller som talar om bildrepertoarer snarare än om 
stadier och där flera repertoarer existerar samtidigt. Här finns plats för både abstrakta och 
föreställande, konturbilder och streckgubbar. Genom att på detta sätt tala om bildrepertoarer 
snarare än om stadier kan man undvika den nedvärdering av andra bildvärldar som är tydlig i 
de äldre stadiemodellerna med endast ett naturalistiskt bildideal och där inget utrymme finns 
för t.ex. expressiva sätt att använda färg som finns i andra mindre naturalistiska bildvärldar 
(Aronsson 1997). 
 
Stadieteoretikerna och så även Luquet tar inte heller hänsyn till bildens tillblivelseprocess 
vilket också Nordström (1991) har uppmärksammat. Han menar att barn inte utan vidare kan 
överföra sina föreställningar till en bild. Först måste de bl.a. övervinna ett visst motstånd från 
medium och verktyg som sätter sin speciella prägel på teckningen. Han menar att man därför 
inte kan ta förgivet att bildens tanke är identisk med huvudets. 
 
Detta är några av de argument som talar mot Luquets och de andras stadieteorier, men trots att 
kritiken mot dessa teorier är befogad så går det inte att bortse från att de samtidigt har lärt oss 
massor om barns sätt att utrycka sig i bilder och om den utveckling som , åtminstone många 
västerländska, barn genomgår.  
 
 
Processinriktad ansats 
 
De processinriktade forskarna studerar, till skillnad från stadieteoretikerna som endast var 
intresserade för slutprodukten, hur barn löser olika problem när de skapar sina bilder. En bild 
är enligt detta perspektiv inte en avspegling av barnets inre föreställningar, utan den måste 
också ses som en produkt av den process som det innebär att överföra en tanke till ett papper. 
Skoog (1998) skriver att det är en komplicerad  process att omsätta en inre bild till en 
teckning på papper och denna bild kommer till stor del att vara ett resultat av barnets förmåga 
att planera sin bild. Hon skriver vidare att för att åstadkomma en bild måste barnet bestämma  
sig för vilken del av bilden det ska börja med att teckna och vilka som ska komma därefter. 
Delarna måste också placeras i förhållande till varandra i papprets två dimensioner. 
Nordström (1991) menar att vi ofta förleds att dra alltför djupsinniga slutsatser ur just dessa 
rent bildpraktiska problem som barnen ställs inför när de ska omsätta sina föreställningar till 
en tvådimensionell yta. Kritik riktas alltså mot tidigare forskning av barns bilder för att den 
endast har studerat den färdiga bilden utan att fundera över eller ta hänsyn till hur den har 
kommit till.  
 
Som pionjär på det processinriktade området pekar Nordström (1991), Lindström (1995) och 
Aronsson(1997) ut Freeman. Det Freeman (1980) gjorde var alltså att rikta in sig på den 
bildskapande processen. Han menade att en bilds utseende bestäms till minst lika stor del av 
barnets sätt att gå tillväga när de ritar den som av barnets inre föreställningar. Bilden är alltså 
inte ett fönster som vi kan se in genom för att se barnets själ.  
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Lindström (1995) skriver att barnet vet långt mer än vad han/hon tecknar t.ex. så är små barns 
begrepp om människokroppen mer utvecklad än den huvudfoting som han/hon tecknar. Att 
huvudets storlek överdimensioneras kan, enligt Lindström (1995), bero på en misslyckad 
planering. Barn tecknar oftast huvudet först och måste sedan få plats med resten på papperets 
kvarvarande yta. Henderson och Thomas har även funnit att när barn ritar detaljer så 
överdriver de storleken på den kroppsdel där detaljerna sitter t.ex. ögon, mun, hår, näsa, 
tänder leder till ett stort huvud och knappar och fickor till en stor kropp (Lindström 1995). 
Också Aronsson (1997) är inne på detta spår och menar att för att vi ska kunna analysera 
barns bilder på ett bra och genomlysande sätt så måste vi förstå och ta hänsyn till hela 
bildprocessen. För att förstå bildprocessen kan vi ju inte bara, som stadieteoretikerna, se den 
färdiga bilden utan också observera själva bildprocessen. Detta har gjorts och Aronsson 
(1997) visar på några strategier som observerats och som leder fram till bl.a. huvudfotingen.  
 

Vid studium av själva bildprocessen är det möjligt att observera ett antal 
strategier som är relaterade till turordning, relativ storlek och beprövade 
metoder: 

• Söka största kroppsdelen och fästa armarna där! 
• Det som ritas först skall vara störs! 
• Håll bilden ren från korsande linjer! 
• Återanvänd välbekanta former! 
• Använd beprövade metoder!  (Aronsson 1997, s33.) 

 
Sök största kroppsdelen och fäst armarna där. Freeman (1980) har gjort en studie som gällt 
huvudfotingar som publicerades på 1980-talet. Han ställer i den två hypoteser mot varandra: 
1. Barnet har för avsikt att rita armarna direkt på huvudet, 2. Huvudet är inte bara ett huvud 
utan representerar även en gestalt, en kroppsform med huvud-bål.  
Freeman har i huvudsak förespråkat den senare hypotesen vilken han provat i flera studier av 
bildprocessen. Freeman har även sett att bildskapare ofta fokuserar på det som inleder och 
avslutar en bild och det är därför lätt att barn glömmer den sekvens som kommer i mitten, 
som t.ex. bålen när de ritar en figur eller näsan när de ritar ett ansikte. Han menar också att 
barn ofta börjar att rita huvudet när de ska rita en figur och därför blir huvudet så stort att 
övriga kroppsdelar inte får plats.  
Det som ritas först ska vara störst. Forskarna Thomas och Tsalimi (1988) har i en studie från 
1980-talet studerat huvudfotingar och hur dessa växer fram steg för steg och såg att barn 
mellan tre och åtta år oftast börjar en bild med huvudet och att storleken då starkt överdrevs. 
De gav då barnen uppgiften att istället börja rita kroppen och det visade sig då att huvudet 
blev större när de började med det än när de började med kroppen (Thomas och Tsalimi 1988 
enligt Aronsson 1995). 
Håll bilden ren från korsande linjer. Goodnow (1977) har visat på att barn vill undvika 
korsande linjer. En figur med t.ex. långt hår kan därför förses med mycket korta armar. Håret 
ritas först och är viktigaste vilket leder till att armar inte får plats.  
Återanvänd välbekanta former. Golomb (1992) menar att barn skapar en bild genom att 
använda välbekanta former på olika sätt. En och samma cirkelform kan t.ex. fungera som 
människobål, djurbål eller båtskrov och en och samma avlånga form kan fungera som, hals, 
skorsten eller luciakrona.  
Använda beprövade metoder Goodnow (1977) har i sina studier av barns bilder av människor 
i rörelse funnit att barn i största möjliga grad försöker undvika nya metoder. Istället försöker 
de in i det längsta anpassa redan beprövade metoder till uppgiften. 
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Lindström (1995) skriver att han tror att forskare med intresse för barns bilder i och med 
synen på teckningar som konstruktioner, eller som resultat av en gestaltningsprocess, istället 
för fönster till barns inre kommer barns bilder att återfå en central ställning inom 
barnpsykologin genom att de kan lära oss något om hur barn tar sig an och löser problem.  
 
 
Sociokulturell ansats 
 
Inom denna ansats menar forskarna att barn när de tecknar använder sig av den omgivande 
kulturens visuella konventioner. Barn lär sig teckna genom att iaktta hur andra bär sig åt 
snarare än att iaktta sin omvärld (Skoog 1998). 
  
Ericsson (1977) skriver att yttre påverkan i form av miljö, massmedia och dylikt tidigare i 
stort sett bara konstaterats men inte i någon större utsträckning undersökts. Han menar dock 
att det alltmer ökande flödet av massmedia gör det angeläget och viktigt att observera och 
studera även denna influens och hur den påverkar barns teckningar. Miljöpåverkan av detta 
slag menar han kan ha stort inflytande på barns bilder och ska vi förstå vad våra barn tecknar 
så måste vi förstå hur de påverkas. Detta perspektiv som Ericsson nämner handlar om hur de 
västerländska kulturerna påverkas av olika influenser. Aronsson (1997) vill genom det 
sociokulturella perspektivet också få upp ögonen för andra kulturers bildspråk. Hon har t.ex. 
uppmärksammat hur de normtabeller och intelligenstest som utarbetats enligt stadieteorier i 
västerländska kulturer ofta blir väldigt missvisande i andra kulturer. Hon har sett hur ett och 
samma nepalesiskt barn klassades som högt begåvad i femårs åldern, men som efterbliven 
några år senare. Det sociokulturella perspektivet kan också användas för att se hur barns 
bilder förändras från en tid till en annan genom att barnen påverkas av den tid de lever i.  
Detta illustrerar Nordström (1991) med Ziehes ord: 
 

Härvidlag skiljer sig min position skarpt från en ahistorisk 
utvecklingspsykologi som kan påstå att vid 9 års ålder är barnen så här… Jag 
vill snarare peka på hur annorlunda det har varit t.ex. att vara 9 år gammal 
1955 i jämförelse med att vara det i dag. (Ziehe 1984 enligt Nordström 1991 
s.52.)  

 
Detta kan alltså ses som den sociokulturella ansatsens användningsområden. Det 
gemensamma är att man ser till barnets omgivning för att i den söka svar på varför barnet 
tecknar som det gör. Varför barn använder de bildmodeller som de gör.  
 
Med en teori där bilder beskrivs i termer av stadier blir synen på bilder att det är något som 
kommer av sig självt ur barns inre, som något biologiskt förprogrammerat. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv är detta en ståndpunkt som inte håller eftersom bilder ur detta 
perspektiv inte skapas i ett vakuum. Företrädare för den sociokulturella ansatsen hävdar alltså 
att tidigare forskning om barnbilder bortsett från den sociala och kulturella kontextens 
betydelse. Dessa, sociokulturella forskare menar ju istället att barn lär sig teckna genom att 
studera hur andra gör, genom att studera förebilder som utgörs av konventioner i den kultur de 
lever i.  
 
Den stadieinriktade forskningen och den sociokulturella har argumenterat för sina 
ståndpunkter genom att hänvisa till  två olika teorier om barns bildskapande. 
Stadieforskningen hänvisar i huvudsak till universalieteori och den sociokulturella till en 
konventionsteori.  
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Enligt konventionsteorin föds bilder ur andra bilder, genom påverkan medan 
universalieteorier däremot söker universella drag i barns sätt att teckna, i det rena seendet. 
Dessa övertygelser har dock börjat luckras upp och fler och fler intar istället en tredje 
ståndpunkt eftersom de inte kunnat förklara det de sett i barns bilder från olika kulturer med 
hjälp av endast en renodlad universalieteori eller konventionsteori (Aronsson 1997). 
 
Kultur och bildpraktik  
Det har gjorts flera tvärkulturella undersökningar, av vilka jag nedan kommer att presentera 
några, som stärker det sociokulturella perspektivet. Olika kulturer har olika bildspråk d.v.s. 
olika lokala konventioner.  Men i viss mån kan också  anhängare av universalieteorin hitta 
belägg för sin teori i några undersökningar.  
 
Under mellankrigstiden började flera forskare att samla in barnbilder från icke -västerländska 
kulturer och intressera sig för dem. En av dessa var Paget (1932) som samlade in  60 000 
bilder från olika kulturer, i huvudsak från Afrika, Indien och Kina. När han studerade dessa 
upptäckte han en del lokala konventioner som var specifika för en viss kultur. I Sydvästafrika 
såg han t.ex. att barn använde bi-trangulära kroppsformer (påminner om ett timglas) vilket är 
mycket ovanligt i västerländska kulturer. Denna form förekommer i ornamentala mönster på 
krukor och kärl i dessa kulturer, men inte i de vuxnas bilder. Paget drog utifrån detta 
slutsatsen att denna lokala konvention måste ha förmedlats från en generation till en annan 
genom barnkulturen (Paget 1932 enligt Lindström 1995). Även Brent och Marjory Wilson 
(1982) har intresserat sig för kulturella förebilder och gjort studier i främst USA, Egypten och 
Japan. Den mest kända är studien av den två-ögda profilen, där ögonen är tecknade rakt 
framifrån och näsan i profil. Vid sekelskiftet sågs detta sätt att teckna som ett naturligt stadie i 
barns utveckling i USA och Europa. Men denna framställning kom att bli allt ovanligare på 
1920-talet och slutade till slut helt att förekomma. Makarna Wilson antar att denna två-ögda 
profil till en början förmedlades i barnkulturen , på samma sätt som de bi-trangulära formerna 
i Sydvästafrika, men då veckotidningar och serier tar plats i hemmen får barnen nya och mer 
spännande förebilder att välja på som gör att den två-ögda profilen försvinner (Wilsons 1982 
enligt Lindström 1995). Denna förklaring verkar mer trolig än att barn blivit totalt omvända 
och annorlunda till sin natur och därför helt plötsligt hoppar över detta stadie.  
 
Aronsson (1997) visar dock att alla fynd inte på samma smidiga sätt kan fogas till 
konventionsteorin utan även universalteorin måste tas i beaktande. Hon skriver att man vid en 
komparativ studie av dagens barnbilder och bilder från seklets början fann ett antal lokala 
konventioner som idag är sällsynta i västerländska barns bilder. Dessa var kratthänder, 
tvåögda profiler, bi-trangullära figurer, bakhängda armar, örnvingearmar och gallermun, d.v.s. 
en mun där tänderna markeras genom lodräta streck som i en liggande stege eller ett galler.                 
Även profilfotingen hör till denna lokala konvention (som huvudfoting fast ben är fästa vid en 
ansiktsprofil.) Många av dessa lokala konventioner har förekommit i olika bildmaterial  från 
olika länder under olika tidsperioder (Aronsson 1997). Som förklaring till detta menar 
Aronsson (1997) att barn spontant utvecklar ett antal sätt att använda olika bildmodeller när 
de inte exponerats för olika typer av massmediebilder. Men hon menar också att detta inte 
räcker som förklaring utan att dessa lokala konventioner visar att bilder spelar en viss roll för 
andra bilder.  

 
Man skapar inte enbart bilder genom att iaktta objekt i omvärlden utan också 
genom att studera andra bilder. Om man ser barnboksbilder och 
serietidningsbilder av armar är det troligen mindre sannolikt att man ritar 
bakhängda armar eller örnvingearmar. (Aronsson 1997 s 152.) 

 



 17 

Jämförande studier av barns bilder mellan olika kulturer har också gjorts gällande  
bildkomposition. Dessa har bl.a. visat  att det i vissa icke-västerländska kulturer är vanligt 
med en annan bildkomposition än den i västerländska kulturer som oftast strävar efter realism. 
T.ex. har man sett barn som använder text i bilder eller nonfigurativa bilder och ornamentik 
vilket är ovanligt i västerländska barns bilder med vissa undantag, t.ex. text i barns bilder när 
barn lär sig skriva. Vad beror då dessa inslag på? I Etiopien är det vanligt med text i barns 
bilder. Detta kan bero på att det är en kultur där papper i huvudsak används till att skriva på 
eftersom det anses vara för dyrbart för teckningar, det är också en kultur där skyltar ofta 
innehåller både text och bild, man är också stolt över sin skrivkunnighet eftersom inte alla kan 
skriva. I andra kulturer, t.ex. vissa asiatiska kulturer är det vanligt att barn arbetar med 
dekorativa mönster. Det verkar till och med vara själva målet med bildskapandet. Detta beror 
antagligen på att detta är en konstform som har större spridning i dessa kulturer (Aronsson 
1997).  
 
Utifrån dessa studiers resultat kan barns bilder ses som uttryck för värden som omvärlden 
fäster vid konstnärlig verksamhet. Hyllar omvärlden dekorativa detaljer så kommer detta att 
synas i barns bilder och hyllar den det realistiska bildidealet så kommer det att visa sig. 
Många av de stadiemodeller som utvecklats är dock helt inriktade på ett realistiskt och 
figurativt bildideal och abstrakta bilder och vackra mönster ses som mindre avancerade även 
om så inte alls behöver vara fallet. 
 
Innehåll och narrativa strategier 
Court (1989) har i stället för att titta på formen koncentrerat sig på innehållet i barns bilder 
och satt detta i ett sociokulturellt perspektiv. Hon har analyserat barnteckningar från Kenya 
och ifrågasätter antagandet som finns i västerländska kulturer om att huvudpersonen i 
teckningen föreställer det egna jaget. Hon upptäckte att flertalet av de kenyanska barnen 
avbildade sig själva tillsammans med andra i vardagliga situationer. Hon anser att 
teckningarna avspeglar den sociocentrerade kulturmiljön i agrara samhällen (Court 1989 
enligt Lindström 1995).Denna iakttagelse överensstämmer med de studier som Aronsson gjort 
med etiopiska barn.  
 
Aronsson (1997) har studerat etiopiska barnbilder från landsbygden där det inte finns tillgång 
till moderna bildmedier eller andra bekvämligheter som vi är vana vid i vår kultur. Arbetet 
inom jordbruket dominerar dagarna och kollektiva värden hyllas. Respekten för de vuxna och 
deras arbete är stor. Dessa barns bilder visar ofta vuxna som är tillsammans i arbete. Inte 
många innehåller barn eller lek. Barnen tecknar de vuxnas liv och arbete samt oftast personer 
i sällskap. Bilderna innehöll också många inslag av logisk- eller intellektuell realism, t.ex. 
storleksförvrängning, blandperspektiv och röntgenbilder. Aronsson menar att detta inte 
handlar om någon primitiv gestaltning utan om en narrativ gestaltning, om värdeskalor och 
estetik som barnen medvetet använder för att markera vad som är viktigt i bilden.  
På detta sätt kan barnen berätta mycket mer än om de endast använde sig av ett ensidigt 
naturalistiskt perspektiv. Den logiska realismen eller narrativa strategier gör att barn med små 
medel kan uppnå ganska mycket. Detta är något som också används i folkkonsten i många 
länder. Man använder narrativa strategier för att maximera informationen och lyfta fram det 
viktiga i bilden (Aronsson 1997).  
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Sven Andersson (1994) har också gjort studier där han studerat icke-västerländska barns 
bilder med barn i liknande miljö som Aronssons. Även hans studie bekräftar att det är de 
vuxna som ofta är huvudperson i dessa barns bilder medan barnet har en mer anonym 
ställning. Han ser också att barnen blandar den intellektuella realismen med visuell realism på 
ett sätt som gör att den bör ses som en värdemarkör, eller narrativ strategi. 
 
Dessa studier kan också jämföras med den som Kälvesten och Ödman gjort av barns 
teckningar i fem länder vilken  visar på att typiskt för barn i västerländska kulturer och då 
framförallt svenska barn är att de lever så i sin egen barndom. Det är bardomens lek och 
vardag som gestaltas och det är barn, ofta de själva, som är huvudpersonen i bilden. De vuxna 
och deras liv och arbete gestaltas mycket mer sällan (Kälvesten och Ödman 1979). Detta har 
även Lindström (1995) uppmärksammat och han menar att barnteckningar i det västerländska 
konsumtionssamhället ofta brukar avspegla en mycket självcentrerad kulturmiljö (Lindström 
1995).  
 
Alla dessa studier visar att de traditionella stadieteorierna där barnen går från ett stadie till ett 
annat vid en viss ålder och där förändringen sker över olika områden mer eller mindre 
samtidigt inte håller. Men de visar samtidigt hur barn runt om på olika platser i världen ändå 
har likheter i sitt sätt att teckna. Studierna visar också på hur finurligt barn kan använda sig av 
olika narrativa strategier för att lyfta fram det viktiga i sina bilder. Att studera bilder utifrån 
dessa värdemarkörer kallar Aronsson(1997) för att inta ett värdeperspektiv på bilden.  
 
Värdeperspektiv 
Barn tar sig ofta friheten att i sina bilder gestalta världen utifrån vad de tycker är viktigt. Det 
viktiga blir stort och framskjutande medan det oviktiga utesluts eller blir litet och undan 
skjutet. Detta sätt att gestalta det viktiga kallar Aronsson (1997) för värdeskalor.  

 
Med detta menar vi alltså hur barn graderar något som viktigt eller mindre 
viktigt genom sitt sätt att i bilden rita något som större eller mindre eller som 
mer centralt eller mindre centralt genom att överhuvudtaget visa eller inte 
visa något.  (Aronsson 1997 s.25) 

 
Redan i huvudfotingen kan vi ju faktiskt se att barnet samlar sina krafter och energin till det 
mest viktiga. 
 
Bildidealet kan, som jag tidigare varit inne på, se olika ut i olika kulturer. Vissa utgår från ett 
naturalistiskt bildideal och andra från värdeperspektiv. Västerländska barns bilder skapas i en 
miljö som präglas av naturalistiskt bildideal och deras bilder riktar snart in sig mot detta ideal. 
Stadieteoretiker har ofta alltför ensidigt riktat in sig mot detta ideal trots att det finns många 
alternativ runt om i världen vilket är något som Andersson, och fler med honom,  
uppmärksammar i sin studie och ställer sig starkt kritisk till (Andersson enligt Lindström 
1995). Det fotografiskt riktiga perspektiv som är gällande i västerländska kulturer går tillbaka 
till renässansens bildideal men det har i historien funnits många andra sätt att skapa 
rumslighet i bilder.  
 
Folkkonsten runt om i världen är ett exempel där storleksförskjutningar och andra narrativa 
strategier är vanliga. Folkkonstens värdeperspektiv bygger inte på fotografisk realism.  
Exempel är japansk konst som ofta visar genomskärningsbilder av hus, egyptisk konst med 
sido- och framifrånperspektiv samt kubismen som visar ett och samma föremål från ett antal 
perspektiv. Även i nordiskt allmogemåleri har sin egen värdelogik (Aronsson 1997).  
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Medan det stationära perspektivet bara kan berätta exakt vad som syns från en bestämd sida, 
eller utgångspunkt och därmed ger en ensidig bild av verkligheten så kan man med olika 
narrativa strategier mer varierat berätta om sin värld och verklighet, dessa bilder har något att 
berätta utöver det som ett tänkt kameraöga kan se. Hur svenska barn använder olika 
värdemarkörer i sina bilder är något av det som jag i min studie kommer att titta på. 
 
 
Narrativ modell 
 
Som framgått redan tidigare så finns det motstridigheter mellan den så kallade 
universalieteorin, som utgår från att barn ritar vad de vet, och konventionsteorin som säger att 
barn ritar vad de ser, enligt en kulturs specifika konventioner, seendet handlar här om hur barn 
dels uppfattar verkligheten, men också om hur de ser bilder. Aronsson (1997) har i sina 
studier anlagt ett kulturellt jämförande perspektiv, vilket jag tidigare redovisat, men betyder 
detta att konventionsteorin är den teori som bäst förklarar de olika bildvärldar som hon 
presenterar? Hon liksom fler med henne, vi har t.ex. sett detta hos Andersson (1994) i tidigare 
stycken, anser att ingen av de föregående modellerna kan förklara allt det som hon sett i barns 
bilder från olika kulturer. Nordström (1991) skriver att det inte till fullo går för oss att 
fastställa hur kultur och natur hänger ihop eller hur de tränger in i varandra. Han menar att det 
finns stora svårigheter med att avgöra om ett arketypiskt tecken är genetiskt betingat eller har 
uppkommit genom påverkan från den kulturella miljön. Det finns alltså svårigheter med att 
föra barns tecknande till antingen en universalie- eller konventionsteori. Aronsson (1997) 
menar att många fynd bäst kan förklaras med ett specialfall av konventionsteorin som hon 
kallar för en narrativ modell. Denna modell ger ett tredje svar på frågan vad barn ritar, 
nämligen att de ritar vad de vill berätta. Jag kommer nu att i korthet redogöra för vad som fått 
henne att komma fram till denna slutsats. 
 
Bachtin (1984) talar om litteratur och nämner litteraturens flerstämmighet. När vi talar så talar 
kulturen genom oss, menar han. Vårt ordval speglar kulturellt färgade attityder och sätt att 
tänka. Språket är alltid perspektiviskt säger Bachtin genom att det speglar det förflutna 
samtidigt som det riktar sig mot framtiden (Bachtin 1984 enligt Aronsson 1997). 
Aronsson (1997) menar att det på samma sätt finns en flerstämmighet i bilden.  
 

Bilden är flerstämmig eftersom den vänder sig till olika mottagare. Den är 
också flerstämmig ur en tidsaspekt, dvs. den kan avläsas dels bakåt, utifrån 
vad den säger om förebilder eller förfluten tid, dels framåt, utifrån vem den 
riktar sig till. (Aronsson 1997, s 229.)  

 
Ahlner Malmström (1991) beskriver samma fenomen med att det är omvärlden med sina 
föreställningar och förväntningar som avgör hur och vad barnet berättar i sina bilder samt på 
vilket sätt det sker. Det finns alltid en sändare- mottagare relation som påverkar barnets bilder. 
Gombrich (1980) har med tanke på dessa resonemang skapat tesen bilder föder bilder. De 
bilder som tecknas måste alltså ses och tydas utifrån bilder, bildideal och bildkonventioner i 
den kultur där bilden skapas. Trotzig (1997) säger att allt konstnärligt skapande till viss del 
bygger på tidigare bilder, men samtidigt är de ett personligt äventyr.  
Han menar att det inte finns några fastställda regler utan att det som utgör ett konstverk är 
uttrycksfriheten. Denna förvandling som är en del av den skapande processen går inte att 
förutsäga eller förklara med en renodlad en konventionsteori eller universalieteori.  
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Bildens rumslighet är viktig ur narrativa aspekter, eftersom barnet i ett bildrum kan berätta om 
vad som är störst respektive minst. När barnet skapar rumslighet kan det börja använda 
värdemarkörer, vilket innebär att i bilden berättar tecknaren inte bara vad något föreställer 
(hus, mamma , barn osv. ) utan också något om sin attityd till det avbildade. Tecknaren visar 
objektets position längs det vi kallar en värdeskala genom att markera något som störst-minst, 
centralt-perifert i bilden eller som mest-minst detaljerat. En jämförande analys av bilders 
rumsliga uppbyggnad visar att barn i helt olika kulturer och under olika tidsperioder byggt 
upp sina bilder enligt den logiska realismens princip, d.v.s. genom att använda sig av 
blandperspektiv, storleksförvrängning, röntgen och utvikningsbilder m.m. Barn i 
massmediainfluerade länder överger dock denna logiska realism under de första skolåren 
medan de i andra kulturer lever kvar (Aronsson 1997). 
 
Vad beror då detta på ? Hon skriver att konventionsteorin förklarar varför bilder traderas men 
inte varför barn i olika tider uppfinner en likartad bildvokabulär och liknande strategier för sitt 
tecknande. Detta bör istället förstås utifrån barns spontana behov att uttrycka mer än vad ett 
renässansperspektiv tillåter. Alltså utifrån att barn ritar vad de vill berätta. Detta förekommer 
dock inte i moderna västerländska kulturer. Innan har jag redovisat tesen bilder föder bilder 
och till den vill Aronsson (1997) lägga tesen bilder dödar bilder. Utifrån en narrativ teori och 
tesen bilder dödar bilder kan detta, enligt Aronsson (1997), förklaras med att vissa bilder 
tränger undan andra bilder. Barn ritar vad de vill berätta och använder då en bildvokabulär 
och en rumsgestaltning som de tror att deras omgivning kan uppskatta och förstå. De 
censurerar bort det som de inte möter i omgivningen. Film och fotografisk realism 
konkurrerar på detta sätt ut andra projektionssystem som t.ex. den logiska realismen 
(Aronsson 1997). Med hjälp av en narrativ teori kan  man alltså förklara varför man i dag 
finner så lite logisk realism i västerländska barns bilder. Aronsson (1997) menar således att: 

 
En narrativ bildteori kan hantera både narrativ tradering och narrativa 
uppfinningar och har därför större förklaringsvärde än en renodlad 
konventionsteori. (Aronsson 1997 s 239.) 

 
 
Det jag beskrivit i denna del av mitt arbete leder fram till att barns bilder inte till fullo kan 
förstås genom att man endast ser till dess form och utifrån den avläser i ett facit vad bilden 
säger om barnets intellektuella och emotionella utveckling. Inte heller räcker det med att man 
utifrån en universalieteori eller konventionsteori försöker att förklara barnets bilder som att de 
ritar vad de vet eller vad de ser. Nej, barns bilder är mer komplicerade än så. Barn använder 
sig medvetet av olika strategier och värdemarkörer för att förmedla sitt budskap och dessa har 
inget med utvecklingsstadier eller lokala konventioner att göra utan de används av barnen för 
att det budskap de vill förmedla genom bilden ska bli tydligt.  
 
Jag drar, utifrån den litteratur jag läst och de iakttagelser jag själv gjort, slutsatsen att barns 
bilder har mycket intressant och lärorikt att berätta för oss men för att se detta budskap så 
måste vi ta hänsyn till en rad olika faktorer som t.ex. de tidiga stadieforskarna bortsåg ifrån. 
Bilder skapas inte i ett vakuum utan bildprocessen, de rådande bildidealen samt barnets egen 
vilja att berätta sin historia påverkar på olika sätt bildresultatet. Om vi ska försöka förstå barns 
bilder måste vi därför se till mer än en genomsnittsbild, vi måste sätta in bilden i hela dess 
sammanhang, se till den omgivning som bilden skapats i samt till vad barnet självt har för 
avsikt att förmedla med sina bilder.  
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METOD 
 
 
I denna metoddel kommer jag att redogöra för upplägget av min studie. Jag kommer först att 
beskriva de metoder: kvalitativ metod, bildanalys och intervju som jag kommer att använda 
mig av. Därefter berättar jag hur urvalsprocessen, insamlingsprocessen och bearbetningen av 
materialet har gått till. Slutligen redogör jag helt kort för de etiska överväganden som jag 
ställts inför.  
 
 
Kvalitativ metod 
 
I min studie vill jag undersöka frågor rörande budskapet i barns bilder. Jag har därför valt  en 
kvalitativ metod för min studie. Inom den kvalitativa ansatsen strävar man efter att förstå det 
unika i en situation som en del i en viss kontext. Det unika i min studie är de svenska 
skolbarns, som jag valt att studeras, bilder. Syftet med en kvalitativ studie är enligt Starrin & 
Svensson(1994) att: 
 

…identifiera ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, 
egenskaper och innehåll med avseende på variationen, struktur och 
process… (s 6.) 
 

De företeelser som jag i denna studie ska försöka att identifiera är vilka strategier som 
svenska skolbarn använder i sitt bildskapande. Jag ska också försöka att identifiera innehållet 
i dessa bilder. 
 
I en kvalitativ metod är också varje röst lika viktig som alla de andra tillsammans Vilket är 
fallet i min studie, den skulle inte vara den samma om någon av de inblandade togs bort 
(Starrin & Svensson 1994). 
 
 
Bildanalys metod 
 
För att få svar på mina frågeställningar så har bildanalysen varit av stor betydelse. Jag 
kommer att använda mig av Aronssons Värdeskaleanalys vilket innebär man försöker att 
identifiera olika värdemarkörer i bilden för att på detta sätt ta reda på vilket budskap 
tecknaren vill förmedla. Värdeskaleanalysen bygger på att det finns ett antal olika narrativa 
strategier och att dessa identifieras genom jämförelser mellan två eller flera bildelement som 
t.ex. två människogestalter eller två hus.  
 

Man jämför vad som: 
• finns eller inte finns (exkluderingsstrategi) 
• är större eller mindre (storleksgradering) 
• är centralt eller perifert (centralitetsmarkör) 
• är mer eller mindre detaljerat (detaljeringsgradering) 
• är fotografiskt realistiskt eller orealistiskt (projektionsstrategier: 

röntgenstrategier, utvikningsstrategier m.m.) (Aronsson 1997, s 255.) 
 



 22 

Att genomföra en analys av exkluderingsstrategier ingår i att analysera barnets bildrepertoar, 
d.v.s. bildens ikonografi. De övriga fyra strategierna handlar om den narrativa syntaxen, dvs. 
hur barnet valt att sammanställa de olika bildelementen (Aronsson 1997). 
 
 
Intervjuer 
 
Jag har utöver bildanalyser också valt att göra intervjuer med barnen, eller kanske snarare 
samtalat med barnen om deras bilder. Doverborg & Pramling Samuelsson ( 2001) skriver att: 
 

…vill man göra barns tankevärld synlig, måste man skapa förutsättningar för 
detta, och då är intervju och samtal bra… (s 13.) 
 

Att jag valt att göra intervjun som ett samtal är att inte intervjun ska få karaktären av ett 
förhör där barnet känner sig pressad att svara rätt utan kan känna sig mer fri i sina svar. 
Intervjuer som har samtalets form gör det också lättare att följa upp barnens svar och 
funderingar eftersom man inte är så bunden vid några färdiga frågor. Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2001) skriver att det i en sådan intervjutyp är viktigt att man har målet för 
samtalet klart för sig innan man sätter igång annars kan det vara lätt att den svävar ut alltför 
mycket så att man går miste om det man egentligen var ute efter att ta reda på. Mitt mål är att 
ta reda på vad barnet tänkt med sin bild, vilket budskap det är som barnet önskar förmedla. 
 
Bandinspelning 
Jag har valt att spela in intervjuerna med barnen på band. Detta eftersom jag inte vill sitta och 
anteckna under intervjuns gång eftersom jag tror att det skulle påverka både mig och barnen 
alltför mycket, inte minst kontakten mellan oss. Med en bandspelare kan jag också vara säker 
på att få med allt vad barnen säger. När man ska anteckna är det däremot högst sannolikt att 
man missar en del eftersom koncentrationen måste finnas på två ställen samtidigt. I detta 
resonemang har jag Doverborg & Pramling Samuelsson (2001) med mig. 
 
 
Bildanalys och Intervju som kompletterande metoder 
 
Jag tycker bildanalysen och intervjuerna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt som 
hjälper mig att finna svaren på min frågeställningar. Genom bildanalysen får jag reda på vad 
jag tror och kan se om budskapet i barnens bilder och vilka strategier de har använt sig av för 
att förmedla dessa. Genom intervjuerna får sedan barnet ge sin egen bild av vad han/hon ville 
berätta med bilden, vilket budskap han/hon vill förmedla. Genom att sedan jämföra dessa kan 
jag se om det jag såg verkligen stämde och därmed också se vilka strategier de verkligen har 
använt för att förmedla sitt budskap.  
 
 
Urval 
 
Jag har valt att arbeta med barn i år 1. Detta beror dels på att det är dessa barn som jag vill 
arbeta med i framtiden, och dels på att jag utifrån den litteratur jag läst och mina egna 
erfarenheter tror att yngre barn har närmare till sitt bildspråk.  
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De uttrycker fortfarande mycket genom bilden medan äldre barn allteftersom de lär sig 
behärska skriftspråket och det talade språket alltmer går över till dessa för att uttrycka sig och 
därmed tappar en del av sitt bildspråk.  
 
Jag har slumpmässigt valt ut fyra barn ur den  klassen jag besökt genom att välja ut fyra namn 
ur klasslistan, två pojkar och två flickor, som jag sedan arbetat tillsammans med.  
 
 
Insamling av material 
 
Jag har vid sju tillfällen, under lika många veckor träffat dessa fyra barn (Ebba, Johan, Sandra 
och Simon som jag valt att kalla dem) på deras skola. Vi har då träffats i ett grupprum som 
ligger vid deras klassrum och som de väl känner till. Vi har här arbetat med olika 
bildövningar. Dessa bildövningar har varit tematiserade, d.v.s. att vi under varje tillfälle 
arbetat med bilder på ett visst tema. Detta tema har på förhand bestämts av mig. Att jag valt 
att göra på detta sätt är min erfarenhet av att barn när de får rita fritt kan ha svårt att komma 
igång . Det är också mer vanligt att bilderna blir mer schablonmässiga och att de i större 
utsträckning ritar av varandra när de ritar fritt. För detta finner jag stöd hos Ahlner 
Malmström (1991) samt hos Aronsson (1997). Att jag valt att vara med när barnen ritar de 
bilder som jag använder mig av är att, som jag visat i min litteraturdel, barnens 
tillvägagångssätt ibland kan ha stort inflytande på slutresultatet. Detta har jag tagit i beaktande 
i mina analyser. Bandspelaren har stått på även under tiden som barnen ritar så jag har senare 
haft tillgång till deras resonemang under själva bildskapandet. De teman vi har arbetat med är: 
 
• Familjen. 
• Självporträtt 
• Barnens hus 
• Barnens rum och deras favorit sak 
• Rädslor 
• Saker som gör en glad 
• Vad tycker barnen om att göra 
 
Anledningen till att jag valt just dessa övningar är att jag tror att de kan ge värdefull kunskap 
om barnen och deras liv. Alla barnen har också något att berätta runt dessa teman vilket gör 
att de med olika strategier kommer att förmedla något slags budskap genom bilden. 
 
Efter det att barnen känner sig färdiga med sina bilder har jag börjat med intervjuerna. Jag har 
då valt att intervjua dem en och en enskilt eftersom jag vill att de ska uttrycka sina egna 
tankar runt sin bild och inte påverkas av vad de andra säger och tycker. Mitt mål med dessa 
intervjuer har varit att få barnen att berätta om sina tankar med bilden, om vad de vill berätta 
med sin bild. Genom detta så får barnen en chans att påverka hur min resultatredovisning 
kommer att se ut. De hjälper mig med min tolkning av deras bilder genom att de får ge uttryck 
för sin egen tolkning i dessa intervjuer. 
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Bearbetning 
 
Jag har noga läst in mig på litteratur om barns bildskapande och tolkning av barns bilder för 
att på bästa sätt kunna bearbeta mitt insamlade material. 
 
Fas 1 
Den första bearbetningen av materialet börjar i mitt fall redan när jag är ute och träffar barnen 
och de under intervjun berättar om sina bilder. Redan innan det gör jag en snabb analys av de 
strategier som jag tycker mig se att barnet använt och dessa blir utgångspunkt för de frågor 
som jag ställer till barnet. Här hjälps vi åt att göra en första tolkning. 
 
Fas 2 
Under den andra fasen tittar jag lite mer noga på bilderna för att utifrån den analysmodell jag  
valt se vad jag kan läsa ut av de bilder som barnen har gjort. 
 
Fas 3 
Här lyssnar jag åter på mina inspelningar av de intervjuer som jag gjort med baren för att 
jämföra deras berättelse/ tolkning av den egna bilden med den tolkning som jag själv gjort. 
Här kan jag stämma av ifall min tolkning av deras bilder stämmer med vad de har velat 
berätta. 
 
 Fas 4  
Jag har försökt att göra en sammanfattning av de strategier som jag med hjälp av bildanalysen 
samt intervjuerna tycker mig ha sett barnen använda för att förmedla sitt budskap genom sin 
bild. Jag har tittat på mönster, likheter och skillnader. 
 
 Fas 5 
Slutligen har jag försökt att se vad jag har lärt mig om det enskilda barnet genom att studera 
dennes bilder genom analys och samtal. för att se vad det egentligen är barnen berättat för mig 
genom sina bilder.  
 
Den tolkning av bilderna som finns att läsa i min resultatdel är således en sammanställning av 
vad jag har sett i bilderna med hjälp av bildanalysen och vad barnen har berättat om sina 
bilder och jag har förvånats över hur väl de stämmer överens. Det är alltså vår tolkning av 
bilderna som ni kommer att få ta del av. Även om jag inte redovisar så många citat ur 
intervjuerna i min resultatdel så är dessa av stor vikt för resultatet. Det jag i min resultatdel 
redogör för är sådant som jag finner stöd för i de intervjuer som jag gjort. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Vid inspelning och i bilderna lämnar barnet ut en del av sig själva och jag ser det därför som 
mycket viktigt att skydda deras identitet. Jag har därför inte berättat mycket om den skola jag 
gjort min studie på. Det har inte heller varit nödvändigt. Barnens namn är även i min 
redovisning andra än i verkligheten. På vissa bilder har jag också raderat ut barnens verkliga 
namn. Jag har också för min studie sökt medgivande både av föräldrar och barn. Jag har i 
samband med detta berättat vad materialet ska användas till samt försäkrat att de 
bandinspelningar jag har gjort kommer att förstöras efter det att min uppsats är färdig.  
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RESULTAT 
 

I denna, min resultatdel, kommer jag att presentera vad jag kommit fram till i min studie om 
barns bilder. Jag kommer att presentera varje barn för sig med hjälp av ett antal utvalda bilder 
från de bildövningar som jag och barnen arbetat med. De bilder som jag här presenterar är de 
som jag tycker är representativa för det enskilda barnets sätt att uttrycka sig i bilden samt att 
det är runt dessa som jag tillsammans med barnen haft de mest intressanta samtalen.  
 
 
Simon 
 
Familjen (bild 1) 
Simon har på sin bild av familjen tagit med alla personer i sin familj. Han har ramat in 
familjen med en vackert dekorerad ram. Som ett riktigt familjeporträtt, ett foto med ram. Som 
synes är gestalten i mitten betydligt större än de övriga och detta visar sig vara mamma. Pappa 
finner vi till vänster och bredvid honom har Simon gjort sig själv. Till höger om sin mamma 
har vi hans lillebror. Mamma är störst vilket tyder på att hon är den i familjen som Simon vill 
lyfta fram. Detaljeringsgraden är i stort sett den samma på alla i bilden. Simon är dock den 
enda som har blå ögon och detta kan kanske ses som en viktig detalj eftersom han stolt 
berättar att detta är han själv och det syns eftersom han har blå ögon. Det visar sig dock att 
både mamma och lillebror också har blå ögon. Det som tyder på att mamma är det viktiga är 
som sagt att hon är störst och det visar sig stämma när Simon berättar att det är henne han 
tycker bäst om. Pappa är inte hemma lika mycket. Mamma är också i centrum av bilden  
pappa är sedan närmast och han själv och lillebro hittar vi längst ut. I svenska barns bilder är 
det annars vanligare att barnet intar en central roll i bilden men här är det de vuxna och då 
framförallt mamma som är i centrum. Förklaringen finner vi i att Simon menar att det är 
mamma han tycker mest om i sin familj. För Simon är hon den viktigast av familjens 
medlemmar. Alla har de stora och glada munnar och det är tillsynes ett lyckligt 
familjeporträtt. Simon har smyckat ramen med hjärtan och berättar att detta är för att han 
tycker så mycket om sin familj. Förebilden är som han säger ett foto som står i en hylla 
hemma och han ville göra en fin ram precis som det har.  
 

 
Bild 1. 
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Självporträtt (bild 2) 
Här har Simon gjort sig själv i helfigur men även här har han ramat in sig själv i en färggrann 
ram, vilket kan tyda på att han även här har haft ett inramat fotografi som förebild. Hans 
händer har en mycket framträdande roll i bilden och han har varit noga med att få med fingrar 
och naglar, även om några fingrar saknas. Detaljeringsgraden är hög. Ansiktet som inte har 
samma förvrängda proportioner som händerna har inte heller samma detaljrikedom. Det har 
t.ex.  inte försetts med ögonfransar eller ögonbryn så antagligen är det händernas detaljer som 
gör att de blir så stora, för att de ska få plats. Han berättar senare att han just har börjat göra 
fingrar och naglar och det är säkert därför det är viktigt för honom att visa vad han kan. På 
bilden ser vi en glatt leende pojke och förutom att händerna är stora så stämmer de övriga 
proportionerna någorlunda det är inget som direkt sticker ut. Han har i och för sig små fötter 
men det är vanligt i barns bilder, det är inte ens alltid de sätts ut. Simon har fått med alla stora 
kroppsdelar så som huvud, hals, överkropp, ben, armar, händer och fötter. Han har gjort ett 
fint porträtt som han är stolt över. Han tycker att bilden liknar honom själv eftersom han har 
blå ögon och ljusbrunt hår och oftast är glad. Det som avgör likheten är enligt Simon att 
färgerna på hår och ögon stämmer med verkligheten. Jag får genom att titta på Simon när han 
ritar, genom resultatet och vårat samtal en uppfattningen av att han är en pojke som är trygg i 
sig själv. Han ritar sitt självporträtt med säker hand. Han är nöjd med sitt resultat och tycker 
att det är fint. 
 

 
Bild 2. 

 
 
Rum och favoritsak (bild 3) 
Simon har i bilden av sitt rum valt att rita två saker, sin säng som är en våningssäng och en 
människofigur. Människan, som jag skulle gissa är han själv, är alldeles för stor för sängen 
fast de står på samma avstånd och jag skulle tro att personen är av större vikt för Simon än 
sängen. Han har använt sig av storleksgradering, det som är viktigt görs störst. Personen står 
också mer i centrum av bilden än sängen. Både sängen och personen är gjorda med omsorg 
och är detaljrika. Människan har fötter, ben, bål, huvud, hals, armar, hår, fingrar naglar, vi ser 
här samma händer som på den föregående bilden och där fick vi också förklaringen till dem. 
Simon vill visa att han kan göra fingrar och naglar därför blir de så stora. Händer är något han 
för tillfället är koncentrerad på. Han har också lagt ner mycket arbete på sängen med dess 
spjälor och knoppar. När jag och Simon efteråt talar om bilden berättar han att figuren på 
bilden är hans lillebror och det är han som är Simons favoritsak.  
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”För han är så rolig att leka med.” I våningssängen sover Simon och lillebror, de delar rum. 
Det verkar som att Simon velat rita sängen med de två våningarna för att visa att här bor han 
tillsammans med sin lillebror. Kan ses som lite förvånande att han själv inte finns med på 
bilden eftersom detta skulle vara en stark markering för att rummet är hans.  
 

 
Bild 3. 

 
 
Rädd för (bild 4) 
På denna bild är det ingen tvekan om vad som står i centrum. Vi ser en människa som ligger i 
en säng och en lampa lyser starkt från taket. Bilden är förutom dessa element tom vilket ger 
en stark känsla av ensamhet och utsatthet. Simon berättar att bilden föreställer honom själv 
när han är sjuk och är hemma från skolan. När jag undrar om lampan berättar Simon att när 
han är sjuk så vill han sova fast det är dag men att det brukar då vara så ljust att han inte kan 
sova. Lampan får alltså i bilden symbolisera dagsljuset som stör Simon när han vill sova på 
dagen. På bilden finns stora tomma ytor vilket är ovanligt när det gäller Simon och det gör att 
den sjuke pojken ser ännu mer utsatt och övergiven ut. Simon har i bilden använt sig av 
blandperspektiv. Honom själv ser vi rakt framifrån medan sängen han ligger i syns från sidan. 
Detta är ett vanligt fenomen och det har med barnets bildvokabulär att göra. Prototypen för en 
människa är i de flesta västerländska kulturer är att se den rakt framifrån (Aronsson 1997). 
Denna prototyp har Simon tagit och lagt ner. Det kan också vara en variant av strategin att 
återanvända välbekanta former som har iakttagits hos barn och som jag tidigare beskrivit. 
Simon är van att rita stående människan framifrån och har gjort så även här och sedan lagt den 
ner. Det är en stark bild som Simon åstadkommit med små medel. 

 

 
Bild 4. 
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Tycker om att göra (bild 5) 
Simon har ritat en bild med två pojkar som spelar fotboll. Det är tydligt att det är pojken i 
målet som är bildens huvudperson. Det är han som är mest framträdande i bilden. Han är dels 
större än den andra pojken, dels mer i centrum och även mer detaljerad. Simon har inte ens 
brytt sig om att göra fingrar på medspelaren vilket annars, bland de bilder jag här visat, varit 
lite av ett kännetecken för honom. Pojken i målet föreställer Simon själv. Vi ser i denna bild 
liksom i den förra att Simon ritat båda pojkarna rakt framifrån trots att de spelar med 
varandra. Simons händer är inte heller lika framträdande som på hans tidigare bilder. Han 
själv förklarar detta med att han har sina målvaktshandskar på sig. Vem är då pojken som 
Simon leker med? Jo, det är hans lillebror. Simon berättar att hans lillebror än så länge är för 
liten för att spela fotboll, men att Simon önskar att han snart ska bli stor nog att göra det. Nu 
spelar han mest fotboll med sina kompisar. 
 

 
Bild 5. 

 
 
Sammanfattning Simon 
Simon använder sig helt klart av en rad olika strategier för att visa på vad som är viktigt i 
bilden. I bild 1 och 4 använder han t.ex. centralitetsmarkörer för att visa att det är mamma 
respektive han själv i sängen som är det viktiga. Storleksgradering förekommer mer eller 
mindre i de flesta bilder, men är särskilt tydligt i bild 1 där mamma är större än alla andra och 
i bild 5 där han gjort sig själv störst. Detaljeringsgradering ser vi i viss mån i bild 1 där han 
endast bemödat sig med att ge sig själv naturtroget blå ögon och det förekommer helt klart i 
bild 5 där han själv är mycket mer detaljerad än hans medspelare. I bild 3 kan vi se ett 
exempel på en projektionsstrategi där sängen syns från sidan men han själv syns rakt 
framifrån. Exkluderingsstrategier förekommer egentligen i så gott som alla Simons bilder 
eftersom han endast väljer att ta med det som är relevant för vad han vill berätta. Kanske är 
det dock mest tydligt i bild 3, där Simon verkligen bara tagit med det absolut nödvändigaste 
för att förmedla sitt budskap på ett mycket effektivt sätt. 
 
Simon är helt klart en pojke som värderar familjen högt. Den förekommer i en eller annan 
skepnad i ett stort antal av hans bilder. Han har starka band till sin familj och den betyder 
mycket för honom, inte minst mamma och brodern. Pappa förekommer inte i lika många 
bilder. Bilden av Simon i sjuksängen är dock ett undantag vilket gör den sjuke pojken än mer 
utsatt och ensam. Hans starka band till föräldrarna kan få honom att framstå som en i övrigt 
lite ensam pojke och jag tycker därför att det känns skönt när han vid samtalet om bild 5, 
fotbollsbilden, pratar lite om sina kompisar som han brukar leka med. När jag följt hans 
bildarbete, sett resultaten och samtalat med Simon möter jag en trygg och noggrann pojke 
som arbetar målmedvetet och självständigt med sina bilder.  
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Han har också en personlig stil i sina bilder och låter sig inte påverkas av de andra barnen. I 
hans bilder syns en viss självcentrering men hans familj får som vi tidigare konstaterat också 
stor plats vilket för mina tankar till de studier som gjorts med icke västerländska barn och som 
jag tidigare redovisat. Simon visar drag av dessa barns koncentration runt kollektivet som 
något viktigare än sig själv och det egna. Han går inte alls lika långt som de barn i de studier 
som jag hänvisar till, men det är ändå tydligt att Simon ser sig som en del i en större familj 
som är viktig för honom. 
 
 
Sandra 
 
Familjen (bild 6) 
I centrum av bilden ser vi två människogestalter och det är tydligt att det är två flickgestalter. 
Detta ger en bild av att Sandra lever ensam med sin mamma. Den ena figuren är något större 
än den andra och det verkar också som om Sandra lagt ner mer möda på denna figur. Detta 
visar sig vara Sandra själv och hennes mamma ser vi som den något mindre figuren till höger. 
Sandra börjar även med att rita sig själv och detta tillsammans kan tyda på en självcentrering 
hos Sandra. Förutom de två på bilden får jag veta att familjen också innefattar pappa och en 
storebror. Men Sandra berättar att de inte är hemma så mycket eftersom de åker till hemlandet 
och hennes bror snart ska flytta dit. Det är mamma som är Sandras trygga punkt och därför får 
hon ensam representera hennes familj. På bilden syns också en stor regnbåge och två stora 
blommor dessa är där bara för att det skulle bli fint berättar Sandra. ”Min mamma tycker om 
blommor.” Blommorna är också ganska detaljerade vilket kan ha bidragit till deras storlek. I 
luften runt dem svävar det hjärtan men dessa beskriver Sandra bara som moln utan någon 
egentlig betydelse. Av denna bild och av Sandras berättelse får man intrycket av att hon 
kommer från en lite splittrad familj som inte riktigt har rotat sig i Sverige, hennes mamma och 
hon själv bor dock här på heltid. 
 

 
Bild 6. 

 
 
Självporträtt (bild 7) 
Det är inget tvivel om att det är Sandra själv som är i centrum. hon har gjort ett självporträtt 
där inget annat än hon själv finns med. Huvudet är överdimensionerat, men också fullt av 
detaljer som t.ex. ögonfransar som tar stor plats. Håret är uppsatt i fina tofsar och ögonen ser 
sminkade ut.  
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Sandra har också lagt ner stor möda på klänningens alla vackra färger och ett vackert halsband 
har hon runt halsen. Sandra säger att hon velat göra bilden och sig själv så fin som möjligt. 
Hon har också lagt ner stor möda på att hårfärg och ögonfärg skulle stämma väl överens med 
hennes naturliga färger. Hon tycker att hon har brunt hår men med ljust i och detta har hon 
varit noga med att få fram i bilden. Sandra, liksom Simon, tycker att bilden är lik henne själv 
eftersom färgerna stämmer. Detta är en bild som ger ett något osäkrare intryck än Simons. 
Hon ritar sig själv längst ned på pappret och inte med samma självklarhet. Hon gjorde om 
bilden en gång för att hon inte var nöjd. Hon fäster stor vikt vid de målade ögonen och 
klänningen. Hon gör sig själv fin när hon ska vara med på bild.  
 

 
Bild 7. 

 
 
 
Hus (bild 8) 
Sandra har fyllt upp hela bilden med sitt hus. Det är högt och stort, ett riktigt höghus. Hon har 
ritat in flera fönster på huset men det är bara i två som det står något i vilket får mig att 
fundera på om det är något särskilt med dessa. Och mycket riktigt i det övre bor hon själv och 
i det undre bor hennes kompis. Tittar vi noga kan vi faktiskt se att den övre blomman har ännu 
fler detaljer än den undre och det är mycket riktigt där som Sandra själv bor. På vänster sida 
av huset ser vi att Sandra skrivit några siffror och min gissning var att detta var numret på 
hennes hus, men det visar sig att det är hennes portkod och siffertavlan  där hon trycker in 
koden. Denna har hon alltså förstorat och satt utanför huset. Hon vill säkert visa att hon kan 
koden vilket hon säkert är stolt över. Det kan också vara ett sätt att visa att det är hennes hus 
med hennes portkod och inget annat. På höger sida av huset kan vi se en koja som Sandra 
berättar att hon och hennes kompis har byggt. Det framgår av Sandras berättelse att hon trivs 
väldigt bra i sitt hus där hon har flera kompisar och jag tycker att man också kan se det i 
bilden där hon gjort det mysigt och hemtrevligt med gardiner och blommor samt genom att 
hon tagit med den kojan som hon leker i tillsammans med sina kompisar. 
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Bild 8. 

 
 
Rädd för (bild 9) 
Också Sandra har gjort en mycket uttrycksfull jag-är-rädd-för-bild. I centrum finns hon själv 
och ett stort mörker som lägger sig över henne. En säng finns också med på bilden och det är 
tydligt att det är mörker som hon är rädd för och då kanske särskilt när hon ska lägga sig för 
att sova. Detta stämmer bra överens med hennes berättelse. Med mycket små medel, genom 
att inte ta med överflödiga element, visar Sandra mycket effektfullt vad hon är rädd för. Man 
kan till och med av minen i ansiktet se att hon oroar sig för mörkret.  

 

 
Bild 9. 

 
 
Tycker om (bild 10) 
Sandra tycker mycket om att gå till badhuset med sin mamma vilket hon berättar att de gör en 
gång i veckan. I bilden av detta badhusbesök har Sandra använt sig av en utvikningsstrategi 
då hon visar bassängen uppifrån men trampolinen vid dess kant från sidan. På detta sätt kan 
hon visa det mest karaktäristiska för bassängen som är det blåa vattnet och de linor som delar 
in banorna, samtidigt som hon visar det som är karaktäristiskt för trampolinen. Det blir klart 
för betraktaren vad det är hon vill visa. Ovanför bassängen ser vi en flickfigur som är Sandra 
själv och hon ser ut att sväva i luften.  
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Sandra berättar att hon älskar att bada och att hon vågar hoppa från kanten av bassängen och 
det är vad hon gör på bilden. Så att hon svävar har sin förklaring i att hon är mitt i ett hopp, 
man ser också hur det stänker om henne. Från trampolinen vågar hon inte hoppa än men det 
ska hon när hon blir lite större. Genom att använda sig av blandperspektiv får Sandra med allt 
som är viktigt med badhusbesöket, bassängen, trampolinen och sig själv hoppandes från 
kanten.  
 

 
Bild 10. 

 
 
Sammanfattning Sandra 
Även Sandra använder en rad strategier för att få fram sitt budskap och det som är viktigt i 
sina bilder. Exkluderingsstrategier är kanske mest tydlig i bild 6 där hon väljer att utelämna 
sin pappa och bror, samt i bild 9 där hon bara tagit med några få bildelement. 
Storleksgraderings ser vi exempel på i bild 6 av henne själv och hennes mamma.  
I bild 6 och 8 har hon använt sig av detaljeringsstrategier för att visa att hon själv och det egna 
fönstret är det viktiga på dessa bilder. I bild 8 och 10 har hon använt sig av 
projektionsstrategier för att kunna visa vad hon tycker är viktigt.  
 
I Sandras bilder får vi veta att det mest är hon och mamma som håller ihop medan pappa och 
broder inte verkar vara lika rotade i landet. Sandra verkar dock ta detta med ro. Hon har sin 
mamma och sina kompisar i huset där hon bor att luta sig mot. Sandras bilder domineras mer 
av henne själv än av familjen. Det är hon själv som är i centrum. Hon berättar mer om 
kompisarna och sig själv än om familjen. I sitt bildarbete är Sandra snabb och blir fort klar. 
Hon pratar mycket och gärna och har ibland svårt att koncentrera sig på uppgiften.  
Hon ritar inte med samma självklarhet som Simon utan det kan ta en stund innan hon kommer 
igång, men sedan går det som sagt undan. Ibland gick det så fort att hon inte var särskilt nöjd 
utan ville göra om sin bild, slutresultatet blev dock oftast välarbetat. 
 
 
Johan 
 
Familjen (bild 11) 
Det första Johan säger när vi ska börja med denna uppgift är: ”Måste jag göra min pappa? ” 
Jag svarar att han inte måste göra någonting, utan han får ta med vad han vill. Johan börjar då 
att rita sig själv, men inte som en människa utan som en robot eftersom han tycker att det är 
mycket roligare.  



 33 

Han ritar sedan sin mamma som åker i sin bil och i någon slags bubbla ritar han sin bror som 
en huvudfoting. Men plötsligt slutar han att rita och river sönder sin bild. Han säger att han 
inte var nöjd utan vill börja om. Han gör då den bild som vi ser här. Han har gjort sig själv 
och valt att varken ta med sin mamma, bror, pappa eller låtsaspappa. Han har gjort sig själv 
som en huvudfoting, men som vi kommer att se i nästa bild så ritar Johan mycket mer 
avancerade människofigurer än så. Det står klart att denna bild är mycket jobbig för Johan, 
men något ville han ändå göra. Detta blir ännu tydligare när Johan berättar om sin bild och jag 
får veta att hans pappa och hans äldre bror inte bor tillsammans med honom och hans mamma 
och att det är stora problem med umgänget. Johan säger att han inte får komma hem till pappa 
utan att han träffar honom och sin bror på andra platser. Johan har någon som han kallar sin 
låtsaspappa och som han talar väldigt gott om. Utifrån detta är det förståligt att det här är en 
mycket jobbig uppgift. Han kommer från ett hem med trasiga och för Johan mycket jobbiga 
förhållanden. Han verkar inte riktigt veta vilka eller vad han ska rita när det handlar om sin 
familj. Han verkar ha svårt att se vilka som hör dit och det slutar därför med att han bara ritar 
sig själv. 
 

  
Bild 11. 

 
 
Självporträtt (bild 12) 
I denna bild ser vi en helt annan Johan och denna gjorde han på första försöket. Även i detta 
självporträtt har huvudet fått bli väldigt stort men här finns också bål och armar. Att huvudet 
är så stort är kanske inte är så konstigt eftersom det har försetts med så mycket detaljer. 
Detaljerade ögon samt en stor leende mun med tänder. Johan har på sig själv fäst två par 
armar men detta får sin förklaring när han berättar att han viftar med armarna eftersom han 
vinkar åt dem som tittar på hans bild. Johan är mycket nöjd med sin bild och även han har 
bemödat sig med att hans färger ska stämma för att det ska bli så likt honom själv som 
möjligt. I arbetet med denna bild ser jag en annan Johan än i den förra, här arbetar han säkert  
och målmedvetet.  
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Bild 12. 
 

 
Rum och favoritsak (bild 13) 
Johan har på denna bild staplat två saker, sin säng och en konstig figur. Den gröna figuren får 
jag veta kommer från ett dataspel som Johan gillar att spela. Sängen är det som visar att detta 
handlar om ett rum och inte vilket som helst utan Johans rum, det rum där han sover. 
Storleksförhållandena stämmer inte, de två bildelementen ser inte ens ut att höra till samma 
bild utan det ser mer ut som att Johan gjort två bilder i en. Det blir på detta sätt mycket tydligt 
vad Johan tycker är det viktiga i hans rum, nämligen att det är där han sover och det är där han 
har sitt dataspel. 
 

 
Bild 13. 

 
 
Glad över (bild 14) 
I centrum av bilden syns en stor figur, om den jämförs med de två figurerna som sitter vid 
bordet så är han gigantisk. Att döma av bilden så sitter de två små figurerna vid ett dukat bord 
och den större har något som liknar en kockmössa på huvudet så det är antagligen han som 
står för maten. Hans storlek och hans ansiktsuttryck gör dock att han ser hotfull ut. De två vid 
bordet är väldigt enkla. De är gjorda som huvudfotingar men det är ändå tydligt att det är två 
människor som sitter vid ett dukat bord. Detaljeringsgrad, centrering och storlek pekar allt på 
att det är den större figuren som är av störst betydelse i denna bild.  
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Johan berättar att den stora figuren som mycket riktigt är en kock är han själv och de två 
mindre figurerna är hans mamma och hans pappa (hans riktiga pappa) som han själv ska laga 
mat till, för det skulle göra honom glad. Han är stor för det är viktigt att det är han och ingen 
annan som bjuder dem på mat. Bordet är mycket noga dukat med blommor och duk och Johan 
berättar att han ritat dem för att det ska vara fint när han bjuder på mat. Det hotfulla ansiktet 
på honom själv har han dock inget att säga om, kanske har han ritat det så för att bilden inte 
skulle bli för gullig det är i alla fall den känslan jag får. Om man ser tillbaka på vad Johan 
tidigare berättat om familjeförhållandena så måste denna bild ses lite som en önskedröm. 
Någonstans finns en önskan om att mamma och pappa ska vara tillsammans igen. Han 
drömmer om en hel familj. 
 

 
Bild 14. 

 
 

 
Rädd för (bild 15) 
Det första Johan ritar är ett störtande flygplan och vi kommer fram till att Johan är mycket 
rädd för att flyga och inte bara det han blir rädd när han ser ett flygplan också eftersom han 
tänker att det kommer att störta på honom eller på hans hus. Vi ser tydligt vad som kan hända 
om flygplanet skulle störta, huset brinner. Utanför huset står ett antal personer varav en har en 
toppluva med tofs. Detta är Johan själv. De andra är hans mamma, hans pappa och hans bror. 
Det största och mest framträdande på bilden är det stora flygplanet och det är också rädslan 
för detta flygplan som hela bilden egentligen handlar om så att det är störst ser jag som 
logiskt. Människorna utanför huset är också stora om vi jämför dem med det brinnande huset. 
Huset är ju dock något som människorna lämnat bakom sig de befinner sig nu i säkerhet så 
även här finns en logik. 
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Bild 15. 

 
 

Tycker om att göra (bild 16) 
Utifrån Johans tidigare bilder kan vi se att denna bild handlar om dataspel. I centrum av 
bilden finns Johan själv framför dataspelet men han är inte det mest framträdande utan det är 
den dataspelsfigur som vi tidigare sett.  
Han har inte med många detaljer i bilden bara datorn, sig själv och den figur som ingår i 
dataspelet han har bara tagit med det allra viktigaste för att förmedla sitt budskap. 
 

 
Bild 16. 

 
Sammanfattning Johan 
Även i Johans bilder ser vi hur han använder liknande strategier som Simon och Sandra för att 
berätta sin historia. Det som är tydligt i Johans bilder och lite speciellt, även om de andra 
också gör det, är att han till stor del endast tar med det absolut viktigaste i sina bilder.  
Han använder sig flitigt av exkluderingsstrategier. Vi ser exempel på detta i bild 11 där han 
väljer att bara ta med sig själv, i bild 13 där han staplat de två sakerna av vikt och i bild 16 
han istället för staplat har radat upp det han vill visa. Han använder sig också ofta av 
storleksgradering och projektionsstrategier på ett sätt som gör att bilden inte riktigt ser ut att 
sitta ihop, utan det blir nästan som flera bilder i en. Exempel ser vi i bilderna 13, 15 och 16 
där han liksom radar upp det viktiga utan hänsyn till de egentliga storleksförhållandena eller 
det fotografiska perspektivet. Johan använder sig också av detaljeringsgradering och 
centralitetsmarkörer i flera bilder. Dessa strategier tillsammans med storleksgradering 
används dock i flera fall för att peka ut olika bildelement i samma bild det mest vanliga är 
dock att de pekar mot samma bildelement. Detta kan vi t.ex. se i bild 15 där flygplanet är 
störst och huset minst, men huset är å andra sidan mer omsorgsfullt gjort.  
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Detta visar att både flygplanet och huset är viktiga. I bild 16 kan vi också se detta, 
dataspelsfiguren är störst men Johan själv finner vi i bildens mitt.  
 
Johan är en pojke som lider av de splittringar som finns i familjen. Han talar om och ritar ofta 
sin pappa och sin bror. Framförallt hans pappa finns med i flera av bilderna tillsammans med 
honom och hans mamma. Jag har dock förstått att detta inte hör till vanligheterna att de är 
tillsammans. Jag ser hos Johan en önskan om att förena sin familj. I familjebilden väljer han 
dock att bara rita sig själv. Johans bilder är självcentrerade men det finns samtidigt en 
närvarande önskan om en familj att tillhöra. Dataspelet är något som finns med i många av 
Johans bilder, i fler än de jag visat här, och det verkar vara något som han ägnar mycket tid. 
Jag får en känsla av att han är ett ganska ensamt barn han tar inte upp kompisar varken i 
bilderna eller i de samtal vi har om hans bilder. Johan arbetar stundtals mycket koncentrerat 
och bra men ofta börjar Johan på flera olika bilder innan han känner sig nöjd och vill slutföra 
en bild. Han tänker inte efter innan han börjar utan kommer för sent på vad han vill göra, 
liksom för Sandra går det snabbt och koncentrationen tar slut ganska fort, men han är alltid 
noga med att göra klart uppgiften. 
 
 
Ebba 
 
Familjen (bild 17) 
Störst och i centrum är här, liksom i Simons familjebild, mamma. På sin vänstra sida har hon 
Ebba själv och på höger sida finns lillebror och familjens katt. Längst ut till vänster finns 
låtsaspappa. Mamma är familjens central figur och det är lätt att förstå när Ebba berättar att 
hennes pappa bor i en annan stad och att de inte träffas så ofta. Det är mamma som står för 
tryggheten. Mamma är också störst av dem alla, lillebror är dock nästan lika stor som sin 
mamma medan Ebba själv är mindre än både mamma och lillebror. Att lillebror är så stor 
lämnar dock inte Ebba någon förklaring till. Hon själv är markerad med en blomma i handen. 
Längst ut till vänster hittar vi så låtsaspappa som Ebba först tvekade att ha med men han 
ritades dit i sista stund. Det syns nästan på bilden att Ebba inte riktigt vet om hon ska räkna 
honom till sin familj. De andra tre står fint uppradade i mitten av bilden medan han har 
hamnat lite på sidan av, katten på höger sida gör dock att det blir symmetri i bilden. Han ser 
inte heller ut att vara tecknad med samma noggrannhet som de övriga familjemedlemmarna . 
Han ser inte riktigt ut att höra dit. Ebba har dekorerat bilden med en fin regnbåge för att fylla 
ut och göra fint. 
 

Bild 17. 
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Självporträtt (bild 18) 
Det Ebba, liksom Sandra och Johan, har lagt ner mest möda på i sitt självporträtt är ansiktet 
eller huvudet. På Ebbas bild är huvudet nästan lika stort som resten av kroppen. Hon liksom 
de andra tre barnen har ansträngt sig med detaljer i ansiktet för att få med det som gör Ebba 
till Ebba d.v.s. färger på ögon och hår. Det är som vi tidigare sett ansiktet och dess färger som 
gör självporträttet till ett självporträtt. Ebba fyller ut hela pappret med bilden av sig själv och 
ritar med självsäkerhet och väljer färger som stämmer med hennes egna, klänningen har fått 
bli rosa vilket är Ebbas favoritfärg. 
 

 
Bild 18. 

 
 
 
Rum och favoritsak (bild 19) 
I denna bild har Ebba använt sig av ett blandperspektiv för att få med det hon tycker är viktigt 
i bilden. De andra barnen har i sina rummetbilder ritat sina sängar från sidan men Ebba har 
valt att göra sin uppifrån. I sängen ser vi hur hon lagt ner arbete på att göra ett vackert och det 
visar sig att det är detta som hon velat visa. De två runda mattorna är också sedda uppifrån.  
I centrum av bilden ser vi dock en flicka framifrån och även nallen och dockan som är hennes 
två favoritsaker ser vi ur detta perspektiv. Tillsammans bildar de saker hon tagit med ur sitt 
rum en fin symmetri. Hon liksom de andra barnen har med sängen i sina rum detta visar på ett 
tydligt sätt att någon bor där, i detta fall har Ebba också gjort sig själv vilket förstärker att det 
är hennes rum. Ebba berättar att täcket i sängen är ett påslakan som är hennes bästa och hon 
har valt det själv så det är klart att hon vill visa det i sin bild. Hon har också tagit med de två 
saker som hon leker med mest, nallen och sin barbiedocka. Troligen har hon mer saker i sitt 
rum men det räcker med dessa för att visa att det är hennes rum. 
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Bild 19. 

 
 
Glad över (bild 20) 
På bilden ser vi två flickor, ballonger i långa rader och på bordet står en skål fylld till bredden 
och något som liknar en flaska står också där. De båda flickornas munnar är röda och stora. 
Kanske har de båda gjort sig fina och målat sina munnar, för visst är det en fest det handlar 
om. Det syns tydligt på alla ballonger som Ebba tagit med på sin bild. Ebba berättar att det är 
hon själv som står i mitten av bilden och att den andra flickan är hennes bästa kompis som 
hon är på fest tillsammans med. I skålen på bordet finns popcorn och i flaskorna är det läsk. 
Ebba berättar att hon tycker om att gå på fest eftersom hon då kan leka med alla sina kompisar 
samtidigt. Ballonger, popcorn, läsk och målade munnar är saker som får oss att tänka på fest  
och dessa har Ebba utnyttjat i sin bild. 
 

 
Bild 20. 

 
 

Rädd för (bild 21) 
Ebba har tagit med mycket i denna bild. Tittar vi på storleken så ser vi att det mörka på 
himlen som ser ut som flygande tefat bland de mörka molnen dominerar bilden. Det är detta 
som Ebba börjar rita och det är mycket riktigt flygandetefat eller rymdmänniskor som Ebba 
själv säger. Hon säger att hon är rädd för rymdmänniskor, hon har sett en film om dem på TV 
en gång och de var jätteonda. Längre ner på pappret ser vi ett hus som brinner, men framför 
det ser vi något annat. Innan Ebba började med huset så ritade hon olika djur som hon är rädd 
för och här ser vi en spindel och en orm.  
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Utanför huset ser vi två människor, dessa visar sig vara Ebba själv och hennes bästa kompis 
som klarat sig ut ur huset. När jag frågar om hennes familj svarar Ebba att ”de vuxna klarar 
sig alltid, det är värre för barnen”. Detta tyder på att hon lever i barnets värld utan att 
egentligen bekymra sig om de vuxnas. Denna bild tycker jag att man kan se på två sätt. Vi kan 
dels se bildens olika element som fristående, det är inte en bild utan flera. Om vi tänker att det 
är på detta sätt så kan Ebba effektivt visa flera saker som hon är rädd för. Vi kan också se 
bilden som en helhet och i detta fall är huset och människorna väldigt små i jämförelse med 
det hot som kommer från rymden, spindeln och ormen. De blir då verkligen ett hot för de små 
människorna och deras lilla hus. 
 

 
Bild 21. 

 
 
Sammanfattning Ebba 
Ebba använder också hon flera olika strategier för att vissa vad hon vill med sina bilder. I bild 
19 använder hon t.ex. ett blandperspektiv för att visa det fina täcket i sin säng och för att 
samtidigt få med sig själv, dockan och nallen på ett tydligt sätt. Storleksgradering använder 
hon i flera bilder. I bild 17 är t.ex. mamma den största figuren vilket indikerar att hon är 
familjens mittpunkt, i bild 18 har huvudet gjorts väldigt stort för här är detta det viktiga och i 
bild 21 har de olika bildelementen väldigt olika och omöjliga storleksförhållanden. 
Centralitetsmarkörer har Ebba använt i bild 17 där mamma och familjen i övrigt, utom hennes 
låtsaspappa, står i mitten av pappret, i bild 19 där hon placerat sig själv i mitten av en 
välplanerad bild och i bild 20 där det också är hon själv som befinner sig i centrum av 
festligheterna. Detaljeringsgradering är tydliga i bild 18 där huvudet är det viktiga för 
självporträttet och det är mest detaljerat samt i bild 17 där låtsaspappa inte är gjord med riktigt 
samma omsorg som de övriga. Ebba arbetar annars väldigt noga med alla delar i sina bilder. 
 
Det blir väldigt tydligt i Ebbas bilder att hon lever i sin barnvärld där de vuxna är stora och 
starka. Det är hon och hennes kompisar som syns i bilderna. I familjebilden är det tydligt att 
det är mamma som är familjens mittpunkt och trygghet och detta förstår vi eftersom pappa 
inte längre finns i närheten. Kompisarna är, som jag tidigare nämnt, mycket viktiga för Ebba 
och då kanske framförallt bästa kompisen. Ebba arbetar mycket noga och koncentrerat med 
sina bilder och hon tar god tid på sig. Hon är oftast mycket nöjd med resultatet.  
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DISKUSSION 
 

I denna del har jag för avsikt att diskutera min studie och dess resultat. jag kommer att börja 
med en metoddiskussion där jag tar upp olika tankar och överväganden som jag gjort när jag 
valde de metoder som jag använt för min studie. Sedan kommer jag att diskutera och 
analysera resultatet av min studie samt relatera detta till delar av den litteratur som jag 
redovisat. Avslutningsvis berättar jag om mina förslag till vidare forskning. 
 
 
Metoddiskussion 
 
I mitt metodval finns vissa moment som kan och bör diskuteras. Att gå ifrån när resten av 
klassen gör något annat t.ex. Detta kan bli ett problem om det visar sig att de barn som ingår i 
studien hellre vill vara med på det som de andra barnen gör. Jag har dock haft tur eftersom 
barnen verkar ha tyckt att det har varit roligt att arbeta med bildövningarna. Bild är ett ganska 
tacksamt ämne eftersom de flesta barn tycker om att rita.  
 
Vissa saker/övningar som vi har arbetat med kan för en del barn vara känsliga och det är då 
viktigt att respektera att barnet inte vill delta i övningen eller berätta om sin bild. Man måste 
också vid arbetet ta hänsyn till hur mycket barnen orkar och inte bara ha i tanken att man 
måste få färdigt det man tänkt.  
 
Ett av de problem som kan uppstå när man gör intervjuer med barnen är att det inte är säkert 
att de kommer att tala, barn kan vara blyga och tystlåtna. Det är därför mycket viktigt att man 
får en bra kontakt med barnen som man ska intervjua. Doverborg & Pramling Samuelsson 
(2000) föreslår att man ska börja med en gemensam referens. Som denna gemensamma 
referens har jag haft de bilder som barnen gjort och jag tror att detta har underlättat samtalet.  
Att ett samtal spelas in på band kan påverka och eventuellt hämma de inblandade. Jag tycker 
dock att jag varit förskonad från detta. Bandspelaren har funnits med hela tiden, redan innan 
intervjun börjat så när det väl var dags för intervjun hade barnen vant sig. Jag har under hela 
arbetet med barnen försökt att rikta så lite uppmärksamhet som möjligt mot bandinspelningen. 
Risken att barnen har påverkats finns ju dock, men jag tror i såna fall att de påverkas mer av 
att jag är där och ställer frågor om deras bilder. Risken är större att de försökt tillfredsställa 
mig med sina svar än distraherats av bandspelaren. Jag har försökt undvika även detta så 
mycket som möjligt genom att välja att utföra intervjun som ett samtal där barnet känner att 
jag inte på något sätt är ute efter ett särskilt rätt svar. Detta tror jag återigen underlättas av att 
jag har barnets bild att prata kring.  
 
Att på det sätt som jag gjort prata med barnet enskilt kan av vissa ses som att det är synd om 
barnet som säkert känner sig utpekat och särbehandlade. Men min erfarenhet är snarare att de 
upplevt denna särbehandling som positiv. De har verkat tycka att det varit roligt att få 
tillbringa lite tid själv med en vuxen som ägnar dem all sin uppmärksamhet. Om jag på ett 
eller annat sätt känt att det varit obehagligt för barnen hade jag självklart lagt upp det hela på 
ett annat sätt. Att barnet vill och tycker det är roligt är avgörande för hur pass bra mitt 
resultatet kommer att bli. Utan deras medverkan blir det ingen studie. Mitt mål har därför varit 
att vi gör den tillsammans det är därmed mycket viktigt att de vill och tycker att det är roligt. 
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När jag utfört de olika bildövningarna har jag märkt att barnen behöver väldigt olika mycket 
tid på sig för att bli klara. Jag tycker att det är väldigt viktigt att varje barn får den tid de 
behöver så att de kan känna sig nöjda med sitt resultat. De som inte blivit klara har fått rita 
fritt eller gått ut till den övriga klassen tills det varit dags för intervjun och detta har fungerat 
bra. Ingen har verkat bli störd av att någon gått iväg lite tidigare.  
 
Den tolkning av bilderna som finns att läsa i min resultatdel är således en sammanställning av 
vad jag har sett i bilderna med hjälp av bildanalysen och vad barnen har berättat om sina 
bilder och jag har förvånats över hur väl de stämmer överens. Det är alltså våran tolkning av 
bilderna som ni kommer att få ta del av. Det är dock jag som har sammanställt den vilket 
självklart kan ha haft som följd att mitt inflytande varit större än barnens. 
 
När det gäller tolkningen av bilder så vill jag påpeka att det finns en viss risk för övertolkning 
eftersom det är lätt att se saker i bilderna för att man vill se dem. Denna risk finns självklart 
också i denna studie jag har dock försökt att bara redovisa sådant som jag finner stöd för både 
i bilden och intervjuerna. 
 
Angående mitt resultat vill jag också säga att jag inte gör något anspråk på att komma med 
några generella svar. Varje barn är unikt och har sin speciella historia att berätta och för detta 
krävs vissa unika strategier. De svar jag presenterar får snarare ses som exempel på vilka 
strategier barn använder för att föra fram sitt budskap samt på vad det är de berättar.  
 
Jag vill även peka på att den tolkning som redovisas i resultatdelen av barnens bilder är gjorda 
utifrån den information som jag har fått genom bilder och samtal med barnen. Jag känner inte 
dessa barn sedan tidigare men hade jag gjort det hade kanske min tolkning sett annorlunda ut. 
Ju mer jag vet om barnen desto mer kan jag läsa ut av deras bilder. Det finns dock en tanke 
med att jag inte känner dessa barn och den har med mitt syfte att göra. Jag ville se vad jag 
kunde lära mig om dessa fyra barn genom arbetet med bilder och det är vad jag har gjort.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vi har i beskrivningarna av barnens bildskapande ovan sett att barnen använder sig av en rad 
olika strategier för att föra fram ett budskap i sina bilder. De vanligaste strategierna som dessa 
fyra barn har använt sig av i sina bilder för att visa på vad som är viktigt är storleksgradering, 
centralitetsmarkörer och detaljeringsgradering dessa förekommer i ett stort antal bilder. Dessa 
sammanfaller oftast och pekar på ett och samma bildelement, men det förekommer också att 
de pekar på olika bildelement som är av vikt för bildens budskap. Strategier där 
utvikningsbilder och röntgenbilder, projektionsstrategier förekommer är relativt ovanligt och 
detta beror säkert på att dessa barn vuxit upp med ett fotografiskt bildideal. I detta fall kan vi 
hänvisa till Gombrich tes att bilder föder bilder (Gombrich enligt Aronsson, 1997). Om 
fotografisk realism är det rådande bildidealet så dras barnen åt det hållet. De ritar vad de ser i 
sin omgivning eftersom de strävar efter att betraktaren, mottagaren, ska förstå bilden. 
Blandperspektiv förekommer dock i några fall då det är något speciellt som är viktigt för 
bildens sammanhang och som är svårt att visa utan ett blandperspektiv. T.ex. täcket i Ebbas 
säng (bild 19) eller bassängen i Sandras badhusbild (bild 10). Här bryter barnen mot det 
rådande idealet men av samma anledning som när de följer det, nämligen för att betraktaren 
ska förstå vad det är de vill visa.  
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Exkluderingsstrategier används mycket flitigt och effektfullt av samtliga barn för att 
förtydliga vad bilden handlar om. Barnen tar ofta bara med det absolut nödvändigaste för att 
visa vad de vill berätta, de har inte med några onödiga eller överflödiga bildelement, med 
några undantag där de velat utsmycka bilden. Vi ser t.ex. hur både Sandra och Ebba använt 
sig av regnbågar för att fylla ut pappret och göra bilden vacker (bild 6 och 17). Min erfarenhet 
är annars utifrån de barn och bilder som jag arbetat med att nästan allt som finns med i 
barnens bilder finns där av en anledning. De använder sig av enkla medel och av en 
bildvokabulär som omgivningen förstår sig på, d.v.s. av bildmodeller av en människa, en 
säng, en bassäng, m.m. som betraktaren direkt kan avläsa.  
 
Vi kan i flera av barnens bilder upptäcka bildelement som måste förklaras med att de påverkas 
och använder förebilder ur den kultur och den tid de lever i och därför kan föras till den 
sociokulturella traditionen. i bild 20 som Ebba gjort så visar hon t.ex. att det är fest genom att 
rita ballonger, popcorn, läsk och målade munnar. I andra kulturer skulle barnen säkert 
använda andra saker för att visa att de var fest bilden handlade om. Vi ser också 
omgivningens påverkan i t.ex. Simons bilder med ram runt porträtten, bild 1 och 2, samt i 
Johans dataspelsfigurer (bild 13 och 16) och på Ebbas barbiedocka (bild 19). Detta är inslag 
som är typiska för den kultur och tid som dessa barn lever i.  
 
Jag har också upptäckt en strategi som barnen använder för att visa att personen på bilden inte 
är vem som helst utan det är en alldeles speciell person. Det viktiga är här att färgerna på ögon 
och hår stämmer det är det som avgör om bilden är lik eller inte. Detta är tydligt i samtliga 
fyra barns självporträtt (bild 2, 7, 12 och 18).  
 
Dessa fyra barns bilder är ofta koncentrerade på barnet självt. Bilderna är självcentrerade 
eftersom det är barnets värld som visas. Detta stämmer väl överens med resultaten i de studier 
som jag tidigare redovisat, nämligen att västerländska barn och inte minst svenska barn, som 
Kälvesten & Öhman (1979) menar, lever väldigt starkt i sin egen värld och i sin egen 
barndom. Det är barndomens lek och vardag som gestaltas och det är ofta barnen själva som 
är huvudpersonen i bilderna. Simons bilder skiljer sig dock något från de andras eftersom 
mycket kretsar runt familjen även om fokus i flera av hans bilder är på honom själv och 
brodern. Det är tydligt att han ser sig själv som en del av familjen och att den är mycket viktig 
för honom. I Johans bilder ser vi också en hel del av hans familj, eller det kanske snarare är 
bristen på en hel familj som gör sig påmind. Det är dock han själv som är det centrala i många 
bilder. Hos Ebba och Sandra verkar det mer som om de tar de vuxna för givna. De finns där 
och det är bra, men det är inte runt familjen som bilderna kretsar utan det är runt deras, 
barnens, liv och aktiviteter. 
 
Vad har jag då lärt mig om och av barnen genom detta bildarbete? Förvånansvärt mycket. 
Barnen berättar verkligen om sina liv i sina bilder. Jag har t.ex. fått veta mycket om deras 
familjer och om deras hemförhållanden genom arbetet med familjebilderna. I sina bilder 
berättar de också om kompisar samt lite om intressen, rädslor och glädjeämnen. Jag har 
genom att jag varit med under bildskapandet fått en inblick i hur barnen arbetar, hur det ligger 
till med koncentrationsförmågan m.m. Detta kan förstås vara väldigt olika från ämne till ämne 
och från ett  tillfälle till ett annat. Jag tycker att jag fått en överskådlig bild av vilka barnen är, 
men det krävs självklart vidare arbete för att jag ska kunna säga att jag känner dem eller dra 
några egentliga slutsatser om deras liv. Man skulle kunna säga att jag känner till barnen och 
deras liv, men det är en bit kvar innan jag kan säga att jag känner dem. 
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Efter att ha gjort denna studie och efter att ingående ha studerat dessa fyra barns bilder och 
deras berättelser om dessa bilder tvekar jag inte att ställa mig bakom Aronssons narrativa 
modell och hävda att barn ritar vad de vill berätta. Vi har sett hur det är ovanligt med olika 
typer av blandperspektiv i dessa barns bilder men samtidigt förekommer det då och då när det 
är det enklaste sättet att visa vad de vill berätta, när detta inte går med ett riktigt perspektiv. 
Inte för att de inte vet bättre utan för att det är något viktigt de vill berätta. Samma sak gäller 
för andra värdemarkörer som detaljeringsgradering, storleksgradering, centralitetsmarkörer 
och exkluderingsstrategier. Barnen använder inte dessa för att de inte vet hur det egentligen  
ser ut eller för att det är så de har sett att andra bilder ser ut, utan för att det är något de vill 
säga genom att göra mamma större än pappa eller huvudet större och mer detaljerat än resten 
av kroppen. De gör det för att visa vad som är viktigt. Det är tydligt att de strategier de 
använder inte kan förklaras med att de befinner sig på ett visst stadie eftersom de i olika bilder 
använder olika strategier och bildmodeller. Som i Johans fall där han i en bild ritar en 
huvudfoting och i nästa en långt mer avancerad människa (bild 11 och 12). Eller i Ebbas och 
Sandras bilder där blandperspektiv förekommer i några få bilder men absolut inte i andra (bild 
10 och 20). En renodlad universalieteori kan alltså inte förklara dessa strategier. 
Konventionsteorin kan inte heller svara på detta eftersom dessa bildideal inte är de som är 
rådande i den miljö som dessa fyra barn växt upp i. En narrativ modell behöv alltså för att 
förklara detta. 
 
Detta kan med den narrativa modellen förklaras med att vissa projektionsstrategier uppstår för 
att barn har ett behov av att uttrycka mer än vad det fotografiska perspektivet tillåter. Men 
varför är då dessa strategier inte vanligare bland de bilder som jag studerat? Här kan jag 
använda Aronssons tes att bilder dödar bilder (Aronsson 1997). Barn vill att omgivningen ska 
förstå vad de vill berätta och använder därför ett bildvokabulär och en rumsgestaltning som de 
tror att omgivningen kan förstå och denna färgas av det rådande bildidealet som i 
västerländska kulturer och i Sverige är det fotografiskt riktiga. Barnen censurerar helt enkelt 
bort det som de inte möter i omgivningen. Detta kan förklaras med den narrativa modellen, 
men inte med en renodlad konventionsteori. Barnen använder sig av bildmodeller och en 
rumsgestaltning som omgivningen förstår och av värdestrategier för att förmedla vad som är 
viktigt och detta blandas på ett sätt som leder fram till det enskilda barnets alldeles egna 
berättarstil. Trotzig (1996) kallar detta för det personliga äventyret och detta konstnärliga 
skapande kan varken universalieteorin eller konventionsteorin förklara. De fyra barnen som 
ingått i min studie har alla en egen stil även om de använder sig av liknande strategier för att 
föra fram sitt budskap.  
 
Vidare forskning 
 
Redan i inledningen av min uppsats så funderade jag över om arbetet med bilder kunde lära 
mig som lärare något om mina elever som jag kan ha nytta av i planerandet av 
undervisningen. Nu när jag sett att barn verkligen berättar mycket genom sina bilder tycker 
jag att det skulle vara intressant att gå vidare och se hur man skulle kunna anpassa de metoder 
jag här använt mig av till ett skolsammanhang. Jag skulle även vilja titta på hur man skulle 
kunna använda den kunskap man får genom att arbeta med bilder och samtal med sina elever 
när man sedan planerar sin undervisning. Vilka bildövningar skulle här kunna vara lämpliga 
och hur skulle man rent praktiskt gå till väga? Detta är frågor som jag kommer att bära med 
mig och fortsätta fundera på för jag är övertygad om att man genom att arbeta med bilder kan 
nå kunskap som är viktig när det gäller att anpassa skolan och undervisningen efter de 
individer som går där. Därmed skulle man också kunna få hjälpa med att leva upp till de mål 
om undervisningsanpassning som finns i skolans styrdokument. 
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