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Genom figurer, papper och pennor finns 

något att berätta för den som lyssnar

Ylva Karman

Ylva Karman har lång erfarenhet av att jobba med de yngre barnens 
bildskapande inom förskolan. Ylva jobbar sedan 11 år som förskol-
lärare och arbetar just nu på Söderslottets förskola, södra enheten. 
Texten nedan är en förkortad version av Ylvas vetenskapliga arbete 
i pedagogik (61-90) vid Högskolan i Gävle.

Inledning

Det finns en rad vetenskapliga studier som belyser barns bildskapande 
och kreativitet. Det jag, i denna studie, vill undersöka närmare är på vilka 
sätt barn kommunicerar genom bilder och på vilket sätt detta kan ses 
som en aspekt av social kommunikation. Detta sker dels genom ett upp-
märksammande av barnens bilder som kommunikation, men dels också 
genom den språkliga kommunikation som uppstår i samband med barns 
bildskapande. Tanken med den experimentella studie jag genomfört 
är att barn utifrån sitt bildskapande kan inspireras och utmanas till 
att socialt kommunicera idéer och tankar med hjälp av bilder. Studien  
är inspirerad av det som kan kallas en aktionsforskningsansats. Ett över-
gripande syfte med studien har varit att exemplifiera hur vi pedagoger 
kan hjälpa barn att utvecklas samt ta reda på vilka förutsättningar som 
behövs för att alla barn ska känna att de kan kommunicera genom bild 
på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar. Studien bygger 
på mitt eget deltagande, men jag har också utöver detta använt mig av en 
öppenhet och lyhördhet på flera plan för att hitta verktyg till utveckling 
inom området.
 Något jag hade med mig när jag gick in i denna studie är ett upplevt 
tabu vad det gäller att visa barn/ge råd i skapande processer. I boken 
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Barn tecknar världen (Eriksson, 2014) beskrivs bland annat Malte  
Jacobssons2 tankar kring små barns bildskapande som helt gick i Rous-
seaus anda vilket skulle kunna sammanfattas som: ju mindre uppfostran 
desto bättre. Det fria och unika har traditionellt haft en högre status 
inom förskolepedagogiken där just fritt bildskapande blivit det gängse, 
men hur kan vi skapa förutsättningar för barn som har svårare att kom-
municera via bild? Mitt fokus kommer på så sätt handla mer om bild- 
skapande som en metod för att inspirera barn till social kommunikation 
än att bara låta barnen fritt utveckla sitt bildskapande. I min studie har  jag 
därför avgränsat mina experiment med bildskapande till att konstruera 
det jag kallar bildutmaningar, vilket skulle kunna beskrivas som väl 
avgränsade bilduppgifter vilka barnen ska genomföra. Lite stöd i detta  
resonemang finner jag hos Doverborg, Pramling och Pramling,  
Samuelsson (2013). Författarna efterlyser en mer aktiv pedagog och 
belyser även vikten av reflektion för att vi pedagoger ska kunna leda 
i förskolan på ett mer konstruktivt och framåtsyftande sätt. Det finns 
alltså en hel del till synes motsägelsefull forskning som rör pedagogens 
roll i förskolan. Jag återkommer till vad olika studier har att säga om 
hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för barns kommunikativa 
förmåga genom bild. Nedan följer mer konkret mina frågeställningar 
inför projektet:

– Hur kommunicerar barn med varandra genom  
 bildskapande?

– På vilket sätt och hur kommunicerar barn med  
 mig som pedagog om sin bild?

– Är bildskapande en bra metod för att utveckla barns 
 sociala interaktion?

– Är bildskapande ett bra sätt att träna barn i  
 innehållsförståelse och meningsfullhet?

– Påverkas barns sätt att kommunicera runt sin bild  
 beroende på om bildutmaningen är mer förberedd  
 och specifik? Hur ser barns kommunikation ut om  
 bildutmaningen inte förbereds och där barnen helt  
 fritt får välja vad de ska rita? 

2 Malte Jacobsson var bland annat professor i praktisk filosofi och pedagogik under åren 1912-1920 
vid Göteborgs högskola. Han kom senare också att vara såväl riksdagsman för socialdemokraterna 
samt landshövding i Göteborgs och Bohus län 1934-1950.
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Studier kring barn, kommunikation och bildskapande

Nedan följer en beskrivning av olika studier vilka alla på ett eller annat 
sätt tar upp barns bildskapande.
 

Barns bildskapande i historisk belysning

När jag läste boken Barn tecknar världen – Att förstå och tolka barns 
bilder (Eriksson, 2014), hittade jag en intressant historisk källa skriven  
av Martola (2009). Artikeln, skriven så sent som 2009, gestaltar ett 
barns möte med bildundervisningen i skolan år 1913. Teckningsunder-
visning beskrivs här som strikt, reglerad och disciplinerad. Det fanns 
därför inte mycket utrymme för barns fantasi och skaparlust i början av 
1900-talet. Lärarna använde sig av förlagor och entydiga anvisningar 
där man kan förstå att den kommunikativa sidan av bildämnet inte stod i 
fokus (Martola, 2009). Vidare redogörs i artikeln att i en allmänt spridd 
lärarhandledning av K. Hugo Segerborg3 kallad Praktiska Ritbok finns 
väldigt tydliga regler för lärare hur man ska gå till väga när man ritar. 
Bland annat uttrycks: ”Lärjungen skola uppteckna samma figur sam-
tidigt och ej tillåtas gå vidare, förrän det tecknade är rättad och god-
känt” Martola skriver vidare att i ett annat teckningshäfte av en annan 
mindre känd författare gavs dock en liten möjlighet att lätta på de strikta 
reglerna: ”Uppgiften (…) kan också någon gång utbytas mot teckning 
ur minnet eller mot af elevens själf uttänkta figurer” (se Martola, 2009 
för citaten).        
 I Änggårds (2005) avhandling beskrivs också början av 1900-talet, 
men här skildras även samtiden och förskolans värld. Det påtalas att 
mycket har hänt på ett sekel och problematiken kring förutsättningarna 
för barn att kommunicera via bild idag ser ut på ett annat sätt. Eriksson 
(2014) tar upp denna problematik på ett delvis annat sätt genom att 
lyfta vad barn berättar genom bilder och hur. Eriksson ger dessutom ett 
historiskt perspektiv då detta anses viktigt eftersom förutsättningarna 
sett så olika ut för barn att uttrycka sig visuellt över tid. Hon menar 
också att det råder brist på studier om hur barn agerar under bildaktivi-
teter. Eriksson menar som en följd av detta att forskningen i högre grad 
fokuserat på den färdiga bilden/produkten och att själva processen har 
studerats i mindre utsträckning. 
 Synen på pedagogers kommunikativa roll i mötet med barns bild-
skapande har följaktligen varierat. Som motvikt till den strikta bildun-
dervisningen som tidigare existerat kom andra influenser under mitten 

3 Karl Hugo Segerborg (1864-1955) är en av dåtidens mest produktiva läromedelsförfattare vad det 
gällde teckningslära. Han kom vid ett flertal tillfällen att fungera som sakkunnig åt såväl Ecklesiastik-
departementet och Läroverksöverstyreslen. 
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av 1900-talet att göra sig mer gällande. Stockbring (2010) beskriver i en 
masteruppsats hur Richard Rothe och Herbert Read förändrade synen 
på barns bildskapande. Under slutet av 1930-talet kom Richard Rothes 
betydelsefulla bok Den fria barnteckningen till Sverige. Roth var öster-
rikisk professor, psykolog och pedagog. Roth menade att barn ska få 
skapa fritt och låta uttrycket i bilden tala för sig själv. Roth menar också 
att barnet gestaltar detaljer ur synminnet och att det medför en del tradi-
tionellt avbildande. Under 1940-talet kom så också Herbert Read att 
betyda mycket för bildpedagogiken. Read var brittisk poet och konst-
pedagog. Hans grundsyn bygger på att varje människa äger en egen 
spontan kreativitet. Read lyfte fram intresset för det fria och primitiva 
skapandet. Read menade också att bildstilarna hos barn såg olika ut 
beroende på om barn var extroverta eller introverta (Stockbring, 2010). 
Även Eriksson (2014) återkommer till Reads inflytande. Eriksson ser 
ett samband med Reads psykoanalytiska orientering och hans syn på att 
barns bilder är ett uttryck för dess inre värld. Eriksson beskriver också 
Roths tanke om att läraren ska avhålla sig från att påverka barn i sitt 
bildskapande. Detta synsätt, menar Eriksson, har haft stort inflytande 
via utbildningen av förskollärare i Sverige.
 

Teorier om barns bildskapande

Ulla Löfstedt (1985) beskriver en rad psykologiska och pedagogiska 
teorier som sätter barns bildutveckling i centrum. Hon framhäver Read 
tillsammans med Viktor Lowenfeld4 som de huvudsakligen domineran-
de teoretikerna inom fältet. Löftstedt menar att teorierna om det fria 
bildskapandet har satt tydliga spår inom den västerländska bildpeda-
gogiken. Hon menar vidare att tankarna om det fria bildskapandet idag 
fortfarande är märkbart trots att det idag är alltmer ifrågasatt. Detta som 
en effekt av att det kommit nya pedagogisk teorier om hur vi ser på 
barns sätt att kommunicera genom bild och hur vi som pedagoger kan 
främja den utvecklingen på bästa sätt.
 Löfstedt (1985) framhåller i relation till det fria bildskapandet en an-
nan bildteori där hon mer lutar sig mot bildskapandet som en kommuni-
kationsform med en omvärld. Löfstedt är här inne på det som hon kallar 
för kulturteori. Som ett led i detta redogör Löfstedt för bildpedagogen 
June King McFees5 förklaring av begreppet kulturteori. McFee ser 
kulturteorin som en interaktion med och av samhället och hon menar att 
kulturen skapar möjligheter till kunskap och utveckling. McFee menar 

4 Viktor Lowenfeld (1903-1960) var professor i Art Education vid Pennsylvania State University.

5  June King McFee var mellan åren 1965-1983 professor i Art Education vid University of Oregon 
där hon startade och drev en forskarskola vilken kom att få stor betydelse för bildpedagogikens veten-
skapliga utveckling. 
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också att problemet är att vi inte alltid lär oss se att omgivningen är 
föränderlig. Hur ska vi kunna förstå och uttrycka/kommunicera med en 
bild om vi inte lärt oss se omgivningen, är en av hennes mest kända fråge- 
ställningar. McFee ser som en följd av detta barns bildskapande som 
ett interaktivt socialt redskap och att det är en del av barns grundläg-
gande behov att uttrycka sig på annat sätt än via ord och skrift (Löfstedt, 
1985). På så sätt slår Löftstedt således hål på myten om att barns bildut-
veckling sker av sig självt och att skaparförmågan hämmas genom på-
verkan. Löfstedt menar dessutom att det är en förlegad bild och att utan 
olika sorters påverkan avstannar den positiva utvecklingen. Hon menar 
som en följd av detta att barn behöver lärare, kamrater, konst och medier 
för att utveckla sitt seende och därigenom sin förmåga att kommuni-
cera genom bildskapande. Löfstedt hänvisar även till den österrikisk- 
brittiske konsthistoriken Ernst Gombrich (1909-2001), som menar att 
bilder föder bilder. Hon menar också att vi skapar bilder utifrån sådant 
vi sett eller ser andra göra. Utifrån det gör vi sedan om bilden till något 
eget. Löfstedt menar som en följd av detta resonemang att det för barn är 
omöjligt att skapa en bild från ingenting. Med andra ord är bildska-
pandet en kommunikation med vår omvärld. Löfstedt menar därför att 
barn lär och inspireras mest av varandra i sitt bildskapande. Slutsatsen 
av detta resonemang blir att kopiera någon annan innebär ett övande 
av sitt seende vad det gäller detaljer, färg och form. Här krävs dock en 
uppmärksam pedagog för att föra barnet vidare i utvecklingen. Utifrån 
Löfstedts genomgång kan vi dra slutsatsen att det finns en rad bildteo-
retiska tänkare som alla lyft fram betydelsen av att träna barn i ett bild-
språk vilket inte endast kan gå genom att låta barnen teckna fritt. 

Vygotskij och bildskapande

Ett drygt decennium innan Löfsteds bok kom ut, publicerades Lev Vygot- 
skijs The Psychology of Art för första gången på engelska (Vygotskij,  
1971). Lev Vygoskij föddes 1896 i det dåvarande Ryssland men dog 
redan 1934. Boken blev på engelska utgiven först femtio år efter hans 
död. Han skildrar i ett av kapitlen en annan dimension av konsten där 
han belyser en djupare mening med konst och skapande. Vygotskij ser 
all konst som en möjlighet att uttrycka sådant som är begränsat i andra 
sammanhang. Han använde som en följd av detta alltså redan på 
1920-talet begreppet kommunikation i samband med konst och bildska-
pande. Han tänkte sig att konst i allmänhet representerar det som saknas 
i en omedelbar social verklighet. På så vis kan man se konst som en 
kommunikation som får ta lite mer tid. Han beskrev också det skapande 
uttrycket som en social känsla. Vygotskij menade därför att konst upp-
står som ett kraftfullt verktyg i kampen för tillvaron. 
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Vygotskij betonade även vikten av att smitta och imitera varandra inom 
konsten. Han såg följaktligen konst som ett sätt att göra livet drägligare. 
Han hävdar utifrån detta resonemang att konst är det sociala inom oss 
och han menar att även om det utförs av en person betyder det inte att 
dess väsen är individuellt. Vygotskij menar att skapande som påverkar 
andra människosjälar ska betraktas som en social handling. På så sätt blir 
konst en social teknik för känslor. Han lyfter också fram att konsten har 
betydelse för vår vilja/motivation. För att avsluta hans komplexa idéer 
om skapandet och dess betydelse kan nämnas att han såg konsten som 
en metod att hitta balans mellan människan och dess omvärld. Sextio 
år senare beskrivs Vygotskijs tankar av Löftstedt (1985) som en del av 
en kulturteori vilket ska uppfattas som ett samspel mellan människa, 
kultur och samhälle.   
 Vygotskijs tankar lever vidare idag. I Pedagogiska magasinet (2010) 
kan man läsa en artikel kring boken Vygotskij och de små och yngre 
barnen lärande (Smidt, 2010). Förskollärare Monica Nylund reflekterar 
över boken och belyser att läroplaner i både förskola och skola till stor 
del bygger på Vygoskijs teorier. Nylund framhåller också vikten av att 
vi pedagoger tillsammans behöver tolka dem och dra slutsatser för det 
pedagogiska arbetet.

Malaguzzi och bildskapande

Någon som kan sägas ha levandegjort Vygoskijs teorier är de tankar och 
idéer som förts fram av italienaren Loris Malaguzzi (1920-1994). I boken 
The hundred languages of children (Edwards, Gandini & Forman, 2011) 
beskrivs Malaguzzi som en intellektuellt orienterad ung lärare som 
blev intresserad av att bygga en ny skola efter andra världskrigets slut. 
Detta engagemang fortsatte som en livslång passion för att utveckla 
utbildning för unga elever. Det beskrivs som att Malaguzzi utan tvivel 
är skaparen av Reggio Emilia pedagogiken – en pedagogik som har ut-
vecklats under mer än 50 års tid. Anna Barsotti är en av författarna till 
den svenska versionen av boken Ett barn har hundra språk (Barsotti, 
2000). Barsotti beskriver Malaguzzis pedagogik som ett sätt att se till 
varje barns möjligheter. Malaguzzi utgick nämligen från att varje barn 
var bärare av en intelligens och han menade att vi har därför mycket att 
lära genom att bara lyssna till barnen.                                                                                                                                 
 Anna Barsotti är en av initiativtagarna till Reggio Emilia institutet i 
Stockholm. I boken D – som i Robin Hoods pilbåge (Barsotti, 2013) be-
skriver Barsotti filosofin bakom Reggio Emilia med betoning på ateljéns 
och dokumentationens betydelse. Boken beskriver ett kommunikations-
projekt som är ett resultat av en serie fortbildningsträffar om kommuni-
kation genomförda tillsammans med Loris Malaguzzi. Malaguzzi talar  
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här om kommunikation som ett budskap om vänskap. Projektet be-
skrivs också utifrån personalens egen dokumentation i ord och bild. 
Här skildras vikten av barnens motivation och att de ges möjlighet att 
samarbeta i mindre grupper.
 

Bakhtin och bildskapande

En annan man vars teorier blivit betydelsefulla i relation till barns bild-
skapande är Mikhail Bakhtin (1895-1975). 1986 gavs boken Speech 
Genres and Other Late Essays ut. Boken publicerades första gången i 
Moskva 1979 – fyra år efter Bakhtins död. Emerson och Holquist beskri-
ver i förordet till den publicerade boken Bakhtins syn på kommunika- 
tion. Bakhtin menar enligt dem att varje yttrande är en länk i en kedja 
av kommunikation. Bakhtin menade att vi när vi uttrycker oss är fyllda 
av andras uttryck, men vi gör om det till vårt eget språk. En växelverkan 
från individ till individ ger en kommunikation och han menar att våra 
tankar, kognitiva och bildliga, föds och formas av denna interaktion. 
Bakhtins tankar har utifrån detta kallats filosofin om mänsklig kommu-
nikation. Enligt Emerson och Holquist (1986) har kommunikationsfors-
kare mycket att vinna på Bakhtins dialogism. Enligt Bakhtin är en dialog 
baserad på personlig förståelse av världen som påverkas av en socio-
kulturell bakgrund. I boken Bakhtin on second and foreign language 
learning (Hall, Vitanova & Markchentova, 2005) jämförs Vygoskijs och 
Bakhtins teorier. Författarna menar att för både Vygotskij och Bakhtin 
är dialogen att betrakta som en nyckel för att förstå sig själv. För Bakhtin 
är dock en ömsesidig meningsfull dialog en viktig förutsättning. Han 
ser människan i en ständig förändring utifrån en engagerad dialog där till 
exempel lärare och elevers erfarenhet har lika hög status. I Vygotskijs teori 
är människan mer deltagare i en lärande process. Dialogen är viktig, men 
inte lika relationellt präglad som Bakhtins sätt att se på den.
 

Nutida teorier om bildskapande

Efter lite historiska tillbakablickar på olika teorier av stor betydelse för 
hur barns bildskapande uppfattas ska jag avrunda med att undersöka 
vad ett par lite mer moderna forskare har att säga i ämnet. 
 Norling (2015) beskriver i ett förord att vuxnas syn på omvärlden 
oftast var en annan än den som barn upplevde. Norlings avhandlings-
arbete har sin utgångspunkt i den sociala språkmiljön i förskolan. Hon 
ser förskolans miljö som en egen kultur som skapas tillsammans med 
barn och personal som vistas där. Här är då personalens lyhördhet för 
barns intressen av största vikt för barnens motivation. Hon hänvisar till 
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Pramling-Samuelsson (2013) och hävdar att i en kommunikation be-
hövs en vuxen som lyssnar och möjliggör en dialog med frågor, för-
tydliganden och socialt samspel. Norling ser också att det språkliga  
samspelet mellan barn har betydelse för barns meningsskapande. Norling 
beskriver tre dimensioner: lekstrategier, emotionella strategier och 
kommunikativa strategier. Det övergripande resultatet av personalens 
observationer visar en tendens att barn övervägande erbjuds omsorgs-
strategier och i mindre utsträckning strategier som utmanar tänkandet. 
Detta till trots skapar ändå personalen möjligheter för barnen att utveckla 
kommunikativa strategier genom till exempel indelning i mindre grupper 
(Norling, 2015). 
 Änggård (2015) menar att många tidigare barnbildsstudier bygger 
på insamlade bilder, men för att förstå barns meningsskapande på ett 
fylligare sätt behöver man studera både bilderna och de processer som 
de kommer till i. Utifrån detta förklaras att barn använder många ut-
trycksmedel samtidig: de ritar, pratar högt om sina bilder och gör gester 
och ljud. Dessutom menas att barn skapar sina bilder i ett sammanhang 
där andra barn deltar och andra saker händer samtidigt. På så sätt utgår 
Änggård från ett barnperspektiv där hon fokusera på hur barn agerar 
och skapar mening i bildaktiviteter i det dagliga livet i förskolan. Hon 
ser dessutom sin studie som ett bidrag till barndomssociologin där barn 
ses som aktörskapande. En slutsats blir att barns bildskapande i försko-
lan i stor utsträckning sker kollektivt, i kamratgrupper. Hon refererar i 
detta bland annat till sociologen William Corsaro (1985, 1997, 2003) 
och hävdar att barn i förskolan använder mycket av sin tid till att skapa 
relationer med varandra där vänskap och känslomässigt engagemang är 
starka drivkrafter. Dessutom framhålls även med hjälp av Vygotskij (se 
t.ex. 1995) att barn är kreativa när de erövrar samhällets bildkultur, men 
istället för att kopiera gör de nya kombinationer. Utifrån detta beskrivs 
att när barn sitter tillsammans och skapar bilder gör de gärna bilder som 
liknar varandra. På så sätt kan dialog under bildskapandet enklast studeras 
när barn sitter vid samma bord under processen, där barns bilder ofta är 
konkreta svar på andra bilder som finns närvarande. Änggård ser också 
ett slags kollektiv dialog, exempelvis när barn ritar hus. Här observeras 
att gemensamma konventioner finns i hur ett hus ser ut. En annan kollek-
tiv dialog som hon ser i barns bildskapande handlar om det som kallas  
sekundära genrer. Barn hämtar inspiration till sina bilduttryck från såväl 
böcker som filmer. Vidare beskriver Änggård att varje bild som barn  
producerar kan sägas vare ett inlägg i de kollektiva bildsamtal som försig- 
går och att dessa samtal har en social funktion. Hon belyser dessutom det 
faktum att barn gärna vill rita bra och fint. Hon ställer sig frågan vad denna 
strävan efter fulländade former och kompositioner står för. Änggård tror 
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att det har att göra med innebörden av att vara barn i västvärlden idag. 
Hon menar att vuxenhet är normen och barndomen konstrueras som ett 
förstadium till vuxenlivet. Ett barns liv genomsyras på så sätt av att de 
ska växa, utvecklas och lära sig. Barnen använder då olika strategier för 
att resultatet ska bli lika fint som vuxnas eller kompisars bilder (Änggård, 
2015). 
 Utifrån denna presentation av olika teorier, en del äldre och några  
mer moderna, går texten nu vidare med att presentera hur jag gjort min 
studie för att sedan presentera resultaten och utifrån detta föra en dis-
kussion om bildskapandets begränsningar och möjligheter.

Genomförandet av studien

Den studie jag genomfört består av tre, som jag kallar dem, ritutmaningar  
som inkluderade min avdelnings alla 23 barn, vilka sedan under genom-
förandet av ritutmaningen indelats i mindre grupper. Innan barnen fick 
anta de två första ritutmaningarna hade vi en gemensam presentation 
och diskussion gällande de figurer som presenterades, vilka var avsedda 
att inspirera barnen. En figur är en tredimensionell bild som i dessa 
ritutmaningar startar kommunikationen mellan mig som pedagog och 
barnen. Tanken är att barnen ska få reflektera över hur figuren ”ser ut” 
för att senare lättare kunna nedteckna dem på papper. Jag är i detta 
förfarande inspirerad av den metod som beskrivs i boken Drawing on the 
Right Side of the Brain (Edwards, 2008) där det hävdas att rita handlar  
mycket om att se. Utifrån denna ingång pratar jag först med barnen om 
form och färg och uppmuntrar dem sedan att berätta vad de ser när jag 
visar figurerna. Vi diskuterar vad vi ser och att vi kan se olika saker.
 Innan det tredje ritutmaningen har jag ingen reflektionsstund med 
barnen vilket innebär att barnen helt själva får bestämma vad de ska 
rita. Detta för att jag ska kunna se om det blir någon skillnad i barns 
bildkommunikation om jag inte förbereder dem och om uppgiften är 
mer fri än de två tidigare. 
 Metoden jag använder går alltså ut på att barnen får en ritutmaning 
vid tre tillfällen med ungefär två månaders mellanrum. I de båda in-
ledande ritutmaningarna har barnen tre val av figurer att gestalta med 
hjälp av ett speciellt papper och tuschpennor. När barnen ritat någon av 
utmaningarna uppmuntras de att gärna rita något mer. Barnen får sitta 
vid ett bord i förskolans ateljé, cirka fyra barn åt gången, under tiden de 
antar utmaningen. Vid första tillfället skrev jag fältanteckningar kring 
barnens kommunikation både vid den förberedande samling och vid 
själva genomförandet av utmaningen, men efter detta valde jag att göra 
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ljudupptagningar eftersom det var rätt krävande att hinna skriva ner 
kommunikationen. När jag istället för att anteckna all kommunikation 
spelade in den gavs jag möjlighet att bara ägna mig åt att skriva ned den 
icke verbala kommunikation jag observerade (såsom till exempel gester) 
för att sedan genom de inspelade ljudupptagningarna kunna lyssna ige-
nom den verbala kommunikationen.
 

Reflektioner kring studiens utformning

Det finns en allmän uppfattning om att det är svårt för barn att utifrån 
en tredimensionell figur gestalta något på ett papper. Varför har jag då 
valt två ritutmaningar utifrån att visa barnen figurer? Min avsikt är inte 
att barnen ska känna att de behöver rita av figuren. Tvärtom lägger jag 
betoningen på att de kan låta sig inspireras. Vi startar också med en 
diskussion utifrån figurerna där olikheter lyfts fram. Det tabu som redo-
visats ovan kring att hjälpa barn i deras bildskapande har jag inte tagit 
hänsyn till utan istället har jag varit behjälplig när barnen bett om min 
hjälp. När barnen sagt att de inte kan rita har vi därför haft en dialog 
om hur figuren ser ut och jag har sedan uppmuntrat dem med att börja 
med att teckna någon del av figuren. Om barnet till exempel har valt att 
rita en björn har jag ställt frågor som: Vilken form har huvudet på en 
björn? Har en björn någon kropp, armar? En flicka som annars gärna 
ritar kände att hon inte kunde rita en uggla (andra ritutmaningen). Då 
bad jag henne att titta lite på ugglan på bordet och jag frågade henne 
om hon sedan kunde rita ögonen. Då började hon rita ögonen och sedan 
flöt det bara på och resultatet blev sedan en färgstark och uttrycksfull 
gestaltning av en uggla. När jag efteråt frågade henne om hon ritat av 
ugglan på bordet svarade hon: Neej, jag ritade en helt egen uggla! Någon- 
stans fick hon ändå hjälp av ugglan på bordet för att komma igång. Det 
blev en hjälp att starta där flickan och jag kunde kommunicera runt en  
figur som representerade en slags uggla. Mer om detta kommer i resultat- 
delen av min studie. 
 Vid andra tillfället filmade jag mig själv och barnen vid den in-
ledande kommunikationen runt figurerna. Det var mycket lärorikt att 
se sig själv och barnen på film. Jag gjorde där en del intressanta och 
lärorika upptäckter både vad det gäller barnen och mig själv i rollen 
som pedagog. Jag återkommer till detta senare under analysen. Efter att 
jag skrivit ned fältanteckningar utifrån de inspelade filmerna raderades 
de eftersom dessa filmer är att anse som internt arbetsmaterial för för-
skolan då det saknas samtycke från föräldrarna i att använda filminspel-
ningarna i vetenskapligt syfte. Att filma i vår verksamhet för att få syn på 
saker som sker i vår praktik är dock en relativt vanlig metod vi använder. 
 



141

Barnens slutgiltiga reflektion kring sina producerade bilder görs sedan 
individuellt tillsammans med mig som pedagog. Tanken är att barnens 
först ska kunna inspireras i sin kommunikation runt bildskapandet och 
att de sedan får möjlighet att individuellt uttrycka sina tankar runt bilden. 
Jag, som pedagog, föresatte mig att ha ett positivt och bekräftande för-
hållningssätt med så öppna frågor som bara möjligt. Min attityd skulle 
i möjligaste mån präglas av nyfikenhet, engagemang samt vara så lite 
värderande som möjligt. Den inledande uppmaningen var: Berätta lite 
om bilden! för att sedan följas av frågor som: Vad händer på bilden? Vill 
du berätta lite mer? 
 Det finns flera sätt och även olika material som barn kan använda 
som uttryck vid bildskapande. Jag valde papper och tuschpennor vid 
denna studie av två anledningar. Den ena orsaken handlar om tid, papper 
och pennor är enkelt och går fort att plocka fram. Då jag ville hinna 
med alla 23 barn i gruppen under tre olika ritutmaningar, vid sidan av 
all annan verksamhet i förskolan, var det ett relativt tidseffektivt sätt. 
Det andra skälet är att jag under mina år som förskollärare noterat att 
många barn uppskattar tuschpennor och att de flesta barn dessutom har 
erfarenhet av att rita med tusch. Detta gäller även för barn som uppvisar 
en större försiktighet med andra material. På så vis tänker jag mig att 
dessa ritutmaningar kan ses som en start för alla barn i gruppen att finna 
bildskapande som en meningsfull väg till kommunikation. Då många 
barn har erfarenhet av tuschpennor och inte behöver hjälp av mig som 
pedagog kan de dessutom kommunicera mer ostört under processen och 
jag ges en större möjlighet att observera vad som sker gällande barnens 
kommunikation.

Bild för social kommunikation: arbetet med barnen

Första ritutmaningen 
Samlingen börjar med att jag presenterade tre figurer (se figur 1) från 
Ylva Ellnebys pedagogiska material Språkresan (Språkresans Handbok, 
1998). Jag frågar barnen om de kan berätta vad det är för figurer som 
jag håller upp en i taget. Jag börjar med en figur med kjol som många 
menar är en flicka. Jag frågade då hur de kunde veta det. Någon förkla-
rar: För hon har rosett i håret. Ett annat barn säger att det är en flicka 
för hon har långt hår. Ingen av barnen hänvisar till kön beroende av 
kjolen.    
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Figur 1: Ylva Ellnebys figurer vilka utgör grundmaterial  
för den första ritutmaningen

När jag sedan tar fram figuren som har kort hår säger flera barn i kör: 
Det är en pojke. Jag frågar hur de kan veta det och då påpekar någon att 
det vet man för han har kort hår. När jag undrar om inte pojkar kan ha 
långt hår svarar en pojke att det kan de. Då uttrycker ett annat barn att 
det kan vara både en pojke och en flicka.                                                  
 När jag sedan avslutningsvis tar fram figuren med en rosett runt 
halsen menar barnen mycket övertygande: Det är en björn. Jag frågar 
då om det är en flicka eller en pojke. En pojke säger då: Det är en pojke 
för han har en fluga runt halsen. En flicka säger: Det är en flicka. Vi re-
sonerar sedan om likheterna mellan figurerna. Barnen uttrycker att alla 
tre har både ögon och öron. Jag frågar då om alla har armar och ben. 
Barnen säger att så är det. Jag visar också att de tre figurerna har kropp 
som något gemensamt. Sammantaget visar barnen glädje och engage-
mang runt samtalet vi har under samlingen.
 Under denna första uppgift uttryckte de allra flesta en lust inför upp-
draget. En del barn hade lättare att komma igång och pratade ivrigt om 
vad de ritade. Jag hade ställt fram figurerna på bordet och jag uppmunt-
rade barnen att titta på dem. De barn som hade lite svårt at komma 
igång tittade gärna på hur kompisarna ritade och det verkade som de 
utifrån det fick idéer till sitt eget skapande. En flicka var också hjälpsam 
mot en pojke som visade frustration över att inte hitta rätt färg: Titta, 
här är den, sa flickan och sträckte fram en penna som pojken glade- 
ligen tog emot. Jag försökte hålla mig lite på avstånd från ritborden, 
men vid behov ropade barnen på mig. Ibland för att få hjälp med att 
komma igång, men även för att visa hur fint de gjort.    
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Jag uppmärksammade en pojke som höll sig en bit bort från ritbordet och 
som sagt nej när han blev tillfrågad om han ville rita. Vid andra försöket 
kom han, om än motvilligt, med mig till ritbordet. Jag sa uppmuntrande: 
Kom vi kan väl titta i alla fall. Han verkade lite spänd så jag satte mig 
med honom vid ett annat bord (där inga andra barn satt) och vi började 
resonera kring hur figurerna såg ut. När jag sedan bad honom att prova 
rita sa han: Jag kan inte. Jag frågade honom om han kunde göra en rund 
ring som huvud och då gjorde han det. Sedan ritade han två ben. Jag  
frågade om det fanns någon kropp och då ritade han en oval cirkel liggande  
över benen för att sedan rita dit armar på kroppen! Han fortsatte genast 
med att rita en figur till och såg efter detta lättad ut. Han fyllde på med 
flera detaljer såsom ögon, öron hår. Han tog även under ritandets gång 
egna initiativ och kommunicerade med mig om det han ritade. Panna, 
säger han och pekar på ett streck över ögonen – Pappa lärde mig göra 
panna. Mamma lärde mig att göra fötterna, öronen, kroppen och håret 
fortsätter pojken.

Figur 2: Pojkes produkt under första ritutmaningen

                                                                  

Ett par tjejer valde att rita en större och en mindre figur under den första 
ritutmaningen. För den ena tjejen föreställde den lilla figuren en pojke 
och den stora en flicka. Hon förklarade att hon ritat av figurerna på bordet.  
Den andra tjejen har också valt att rita pojken mindre, men i hennes fall 
är pojken en björn. En tredje tjej har valt att rita en björn med blå rosett 
om halsen. Hennes bild är mycket tydlig i både färg och form. Hon be-
rättar: Björnen ska äta glass. Björnen ska sova en liten stund. Det här 
är en tjej. Jag tycker om det här. 
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En flicka visade intresse för filmen Frost. Hon delar med sig av sina 
tankar till mig: Det var en gång en vacker prinsessa som hade en bebis  
i magen. Hon hade planterat blommor. Hon ville vara ute i solen och 
trolla med sitt trollspö. Hon älskar Frost. En annan flicka som satt bred-
vid henne under ritutmaningen såg när kompisen skrev Frost och ville 
också göra det. När hon var färdig med sin bild berättade hon: Att jag 
tycker den är fin. Jag tänkte jag skulle göra flicka och en pojke och sedan 
hjärtan.

Figur 3: Två flickors bilder av Frost från den första ritutmaningen

               
En pojke ritar vid ett senare tillfälle och sitter därför själv vid ritbordet. 
Jag ställde fram figurerna och frågade honom hur han kunde beskriva 
dem. Han svarade: Det är dockor. Sedan tog han en svart penna och 
verkade obehindrat börja rita (detta var en pojke som inte särskilt ofta 
söker sig till ateljén). Han ritade tre figurer och efteråt förklarade han 
för mig: Det är jätte-enkelt att göra en pojke. Jag har ritat många på 
flygplanet. Pojken är på lekplatsen med mamma (pekar i mitten) och 
sin syster (pekar till vänster). Jag har ritat en rutschkana. En kompis 
kommer förbi och påpekar att han har glömt att rita armarna. Då svarar 
pojken: Oj, då för att sedan rita dit både armar och fingrar på alla tre 
figurer. Det finns även flera andra exempel från denna den första ritut-
maningen som pekar i riktningen mot att barn som normalt inte ritar 
sp mycket stimulerades av det inledande samtalet och figurerna som 
presenterades för dem. Det finns också exempel från detta tillfälle där 
barn som normalt inte kommunicerar så mycket blev hjälpta av att ges 
möjligheten att samtala kring en teckning. 
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Andra ritutmaningen

Jag börjar denna ritutmaning med att visa två handdockor i form av två 
olika ugglor (se figur 4). Vi har under en period haft tema om ugglor 
utifrån tv-programmet Ugglan och kompisproblemet och även lånat 
böcker samt pratat lite om ugglor i allmänhet. Jag frågar barnen om 
ugglorna ser likadana ut och barnen svarar att de inte gör det. Jag frågar 
vad skillnaden är och det verkar som barnen har lite svårt att förstå ordet 
skillnad, men de pratar gärna om vad de vet om ugglor och någon menar 
att ugglorna har olika färger. Jag frågar om de är lika stora och då svarar 
många barn att de inte är det. Sedan reflekterar någon över att färgerna 
på ugglornas ögon inte är lika. Det är lite svårt med koncentrationen i 
början av samlingen då en pojke ger olika ljud ifrån sig. Trots det kan 
jag ändå se att de flesta är koncentrerade och att de flesta verkar nyfikna. 
Efter ett tag ökar koncentrationen i gruppen. Barnen blir mycket enga-
gerade när jag frågar om de tror de är lika gamla vilket många av barnen 
inte tror är fallet. Barnen får då frågan om vem som är äldst och flera 
barn säger: Den bruna ugglan (och några pekar på den). När jag frågar 
varför den är äldst säger några barn att det är för att den är störst. En 
pojke förklarar dock att en flicka i gruppen är större än honom fast han 
är äldre. En flicka menar att den bruna ugglan är mamman. 

Figur 4: Figurerna som presenterades inför den andra ritutmaningen

  

        
Barnen får sedan frågan om det är något som är lika med ugglorna. En 
pojke säger: De har lika vingar. En annan pojke säger: De båda har näbb. 
Jag frågar barnen vad ugglorna säger när de pratar och barnen svarar 
i kör: Ho, ho, ho, ho. Ett barn berättar: Ugglorna vrider på huvudet när 
de tittar. Flera barn börjar då vrida på sina huvuden och vi pratar om att 
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ugglorna inte kan vinkla sina ögon. Jag frågar och viftar med det som 
sitter längst ner på ugglan och flera barn menar att det är tassar. Ett barn 
kommer på att det heter klor och flera barn ropar då: Klor. Jag frågar 
barnen hur ugglorna kan sitta på en gren. Barnen blir engagerade och 
pratar i mun på varandra. Jag uppmuntrar en flicka som inte sagt mycket 
att svara. De gör så här, säger hon och visar genom att forma handen till 
en ring. Ett barn säger att fåglar flyger i träd. Jag frågar om människor 
kan flyga och då svarar flera barn: Nej. Ett barn säger: Vi kan det med 
flygplan. En pojke förklarar: Det går med Jetpack.         
 Efter en stunds diskussion om fåglar i största allmänhet håller jag 
upp den bruna ugglan och en annan figur av en brun fågel och frågar 
barnen om det är något som är lika med dem. Nej, menar några. Efter 
ett tag säger en pojke: Båda har näbb. En annan pojke säger: Båda har  
vingar. Jag frågar om den ena är en fisk och den andra är en fågel? 
Barnen skrattar och menar att så är det inte: Båda är fåglar. Flera barn 
börjar nu skruva på sig och de är dags att avrunda samlingen med en 
fruktstund.
 Barnen som nu efter den första ritutmaningen vet vad en ritutmaning 
är tar sig, överlag, snabbare an uppgiften. De barn som tvekar löser det 
genom att ropa på mig eller titta på sina kompisars bilder. Pojken som 
vid förra utmaningen var så osäker visar nu ett annat självförtroende 
och berättar beslutsamt att han ska rita med en gul penna. Barnen har 
också lättare att berätta om den färdiga bilden för mig. Jag sitter och 
tittar på alla 23 bilder och slås över vilken mångfald av bilduttryck jag 
har framför mig. 
 Denna gång har jag en ljudinspelning till hjälp när jag ska kartlägga 
barnens kommunikation med varandra under processen. Detta känns 
särskilt spännande då det inte finns så många studier gjorda vad det gäller 
själva processen i barns bildskapande. Jag har lyssnat till vad barnen 
säger under processen och så har jag antecknat det jag ser i form av den 
icke verbala kommunikationen. Vad har jag då uppmärksammat under 
denna ritutmaning? Barnens delas in i grupper om ca 4 barn åt gången. 
De två första grupperna inledde övning med att hoa i kör. Hoandet tycktes 
vara ett sätt att komma i stämning. Sedan kom de olika resonemangen 
igång. Ett barn menade: Jag ska göra precis lika (figurerna som finns 
avbildade i figur 4 står på bordet framför barnen). Ett annat barn säger 
då: Jag ska göra samma ögon. En flicka konstaterar: Det finns ingen 
vit så jag tog grått (syftar på tuschpennorna). En pojke ritar och kom-
menterar det han ritar med: Ugglehuvud - jag behöver brunt. En flicka 
skickar då över en brun penna till honom. Sedan räknar någon hur 
många bruna pennor som finns sammanlagt: Fyra stycken. Pojken säger:  
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Ugglan har en stor mage. En flicka säger: Jag vill göra ägg. Ett barn kom-
menterar: Ett fågelägg? Flickan svarar: Ja. Sedan frågar ett barn om det 
ska kläckas. Flickan svarar: Ja, kolla knäckas nu. Kolla en fjäril. Barnen 
upptäcker plötsligt att det är flera pennor i en av askarna med tusch-
pennor. En flicka skickar då över tre pennor så det ska blir rättvist. En 
flicka undrar: Är näbben grå eller svart? En pojke svarar: Jag vet – grå. 
Flickan ser fundersam ut: Är det så? Pojken svarar: Ja, kolla (pekar på 
ugglan). Flickan svarar: Ok. Pojken verkar nöjd med sin uggla: Här är 
klokaste ugglan (skrattar). 
 Vid ett tillfälle börjar det med lite olika resonemang. En pojke är 
mycket tydlig med att han vill rita något annat. De andra barnen verkar 
mycket engagerade och även i denna grupp sätter barnen gärna ord på 
det de ritar. Det är december och efter ett tag kommer flera barn in i 
ateljén för att skapa julpyssel. Det märks tydligt hur dialogen mellan 
barnen avtar när det blir många i rummet. Barnen vänder sig mer till 
mig. Jag är ändå förundrad över att de lyckades behålla koncentrationen 
och fullfölja ritutmaningen. En flicka verkar lösa det genom att oförtrutet 
nynna på Idas sommarvisa. Nynna och sjunga var också ett vanligt inslag 
vid de andra tillfällena, men då varvat med prat och reflektioner. Fun-
deringar över färgval var också återkommande tankar. Barnen var också 
villiga att hjälpa varandra genom att bland annat skicka pennor till var-
andra.
 Jag uppmärksammar att barnen tittar mycket hur kompisarna ritar 
samt lyssnar ofta intresserat om någon har något att berätta. Vid ett till-
fälle hörs det som ett smatter från en penna när jag lyssnar till ljudupp-
tagningen. Efter ett tag utbrister ett barn: Det regnar. Det sprider sig 
till de andra barnen och det börjar regna på deras bilder. Som en liten 
orkester av smattrande tuschpennor sprider sig regnet.                                                                                          
 Vid ett tillfälle förklarar en flicka lugnt: Jag måste tänka först. Hon 
sitter ganska länge och funderar. Hon gör ingen ansats till att vilja ha 
hjälp och det visar sig sedan att hon inte alls har behov av det. Hon be-
hövde bara lite tid och hon verkade tryggt sitta och fundera ett tag. En 
annan flicka uttryckte ett mod i sitt val av färger: Man behöver inte rita 
en färg – man kan ha tusen färger. Sedan började hon och ett annat barn 
diskutera hur lång tid det skulle ta att bli färdig med utmaningen. Ett barn 
säger: Flera dagar. Ett annat barn tyckte det lät lite länge och menade: 
En halv dag. Barnen visade också ett stort intresse för att skriva 
på sina teckningar. Ett barn frågar ett annat barn: Hur skriver man mamma 
och pappa? Ett barn som kommit rätt långt i sin skrivutveckling visar 
hur man skriver. Något barn anmärker på ett annat barns bild och menar: 
Du har ritat åt fel håll. Svaret blir: Man får rita hur man vill. Ett barn 
utbrister: Jag kan göra en fågel. Någon säger då: Pippi. 
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En flicka är engagerad och innan hon är färdig har hon ritat på fyra upp-
dragspapper. Det är en flicka som sitter mycket och ritar, men inte gör 
så mycket väsen av sig verbalt. Att hon hittat sitt alldeles egna uttryck 
går inte att ta miste på. Jag ber flickan berätta om sin bild: Den är fin. 
Ugglan. Det regnar på ugglan. Det där är fyran munnar (hon pekar på 
de blå linjerna i nedre delen av bilden). En näsa. Ugglan ska gå ut och 
leka. Den ska leka ugglaparaply. Den ska flyga uppe i taket. Den ska 
också leka Labyrint (tv-serie många barn är fascinerade av). En gömmer 
sig och Taurus ska gå på taket. En glad bild. Uppenbarligen hade flickan 
inte svårt att uttrycka sig verbalt när hon väl blev tillfrågad och fick 
prata om något hon kände sig trygg med.
 En pojke förvånade mig. När han fått sitt papper ljudade han sig 
igenom instruktionen. Jag hade läst den innan, men det var ändå tydligt 
att han själv kunde läsa. När han sedan skulle rita vände han papperet 
upp och ner och när man ser hans tolkning lyser hans självklarhet i ut-
trycket. Pojkens tankar: Det där är vingarna (pekar) – de där två. Det 
där är klorna, det där är magen (pekar) och det där är huvudet. Det 
där är ögonen (pekar). Jag har ritat den grå ugglan och här är näbben 
(pekar) Jag ville bara rita den. Den flyger och den sätter sig på grenen. 
Den sitter på en gren fast den är osynlig (han tänker på grenen). 
 En flicka som verkat kämpa med en del prestationsångest har dock 
en hel del erfarenhet i ateljén. Det som verkar jobbigt för henne är att 
berätta om bilden. Vi första ritutmaningen ifrågasatte hon varför hon 
skulle prata om bilden. Denna gång verkade hon mer intresserad även 
om hon verkade tycka det var klurigt. Mitt i pratet reste hon sig upp 
och gick till tavlan (en whiteboard som finns i ateljén) och ritade en till 
uggla. Hennes tankar: Den gillar att flaxa (visar med armarna). Roligt. 
Svårt. Att rita hela den här (pekar med fingret runt ugglan). Du ska få 
se en till uggla (går till tavlan). Den ska åka till ett varmt land (pekar 
på denna bild). Jag vill berätta om den på tavlan också. Den gillar sina 
tassar. Den fick en hjärtnos. En annan flicka har ritat en likande uggla. 
Jag är osäker på vem som inspirerat vem, men att det pågått en kom-
munikation är inte svårt att se. Denna flicka tar längre tid på sig – både 
med att komma igång och att sedan bli färdig. Hon tycker mycket om att 
prata om sin bild och hon trivs mycket bra i ett lugnt och mindre sam-
manhang. I samlingar med flera barn pratat hon annars inte gärna. 
 En pojkes bilduttryck är inte så självklart, men hans intresse för 
ritutmaningen är uppenbart och han berättar gärna och mycket om sin 
bild: Den äter macka – rostad. Den är bara jag. Sedan tänker jag att de 
äter köttbullar, köttfärssås och spagetti (något pojken själv är förtjust i), 
– ugglorna. Sedan skulle de ta kaninungar och äta de. Det är en fågel 
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som flyger och bajsar, fågelbajs, sådan här vit. Sedan kom polisen för 
de tog kaninungarna så de fick sitta i fängelse. Ugglorna gör så där 
med fötterna (visar hur de kniper genom att visa med sina egna fötter) 
och flyger så här (visar med armarna). 
 Två flickor som leker mycket tillsammans har valt ungefär samma 
färger, men tolkat uppgiften lite olika. Den ena flickan har själv skrivit 
sitt namn högst upp ovanför ramen och den andra har skrivit sitt namn i 
bilden. Första flickan säger: Jag har gjort benen, vingar, huvud, ögon och 
plåster. Svansen har jag här (pekar under magen). Jag målade fågeln. 
(benämner färgerna). Vill du veta vad den heter? Jag ska viska. Den ska 
heta Michel – min kompis som är Alex kompis och hon bor hemma hos 
min farmor. Fågeln ska till stan och köpa godis – fågelgodisar. Flicka 
nummer två säger: Jag har gjort den där till dig Ylva. Det regnar på 
min. En tjej (pekar till vänster) och en pappa. Den här ugglan (visar 
den bruna) den är söt. De ska flyga ut till landet. Åka och bada. De åker 
till badet. De kommer – de köra bilen. Då satte de bredvid varann. Jag 
måste göra mamman nu (hon hämtar en lila penna och ritar mamman).  
Flicka nummer två verkade rätt besvärad när hon skulle berätta vid 
förra utmaningen. Denna gång pratar hon gärna om sin bild. När jag 
tittar på hennes bild kan jag inte låta bli att tro hon har inspirerats utav 
Babblarna – något jag vet de arbetar mycket med på den förskolan hon 
gick tidigare.                                           
 En pojke satt bredvid sin kompis vid genomförandet av denna ritut-
maning. Det var lite spänt emellan dem inledningsvis. Den ena pojken 
ritade med lätthet sin uggla medan den andra sa han inte alls ville göra 
en uggla. När kompisen var klar med sin uggla menade han att så där 
ser inte ugglor ut. Den första pojken svarade inte, men när det sedan var 
dags för reflektion lyssna de på varandras tankar. När pojke nummer 
två började prata om sitt piratskepp menade den första pojken: Nu var 
det inte piratskepp vi skulle prata om. Jag försökte förstås stötta både 
pojkarna på olika sätt, men någonstans löstes det ändå. Pojke ett: Det 
är en Berguv. Berguven kan fånga – de kan äta igelkottar. De kan flyga 
snabbt. De har väldigt långa vingar. De är vakna på natten. Bilden är 
inte så stor. Själva den som man ritar på. Jag har en tavla hemma – den 
är så här stor (visar med armarna). Den har jag inte gjort. Sedan vet 
jag att ugglor kan fånga kaniner också. Dom har runda ögon. Dom kan 
inte vrida på ögonen så dom får vända på huvudet (visar). Dom har 
klor. Pojke två: Jag har gjort ett piratskepp. Ett skepp har kanoner, men 
jag har inte gjort dom. Skepp kan inte åka på is. Den kan inte vara un-
der vattnet – bara ett drunknande skepp. Båtar kan inte vara i ett hus. 
Hårda skepp kan förstöra taggarna på en igelkott. Två pojkar som ofta 
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leker tillsammans kommer här på lite på kant med varandra. Det är ändå 
intressant hur de löser det i sin kommunikation så att bägge kan behålla 
sin status. Kanske är det när de leker i andra sammanhang som de kan 
ta tillvara på sina olikheter? 

Figur 5: Samlade bilder från den andra ritutmaningen

Tredje ritutmaningen

Denna tredje ritutmaning sker utan några inledande förberedelser eller 
introduktioner. Alla barnen är nu bekanta med vad en ritutmaning är 
och att indelas i mindre grupper. Denna gång blev indelningen lite mer 
slumpmässig och variationen av resultatet blev kanske som en följd av 
detta större. Flera barn valde att fortsätta rita ugglor trots att utmaningen 
som barnen gavs var att de fick rita precis vad de ville. Det som samman- 
taget kändes spännande i samband med denna utmaning var att flera 
barn verkad se fram emot att få prata om sin bild. När jag går igenom 
alla barns reflektioner ser jag också tydligt att deras berättande blivit allt 
längre mellan de olika utmaningarna. Flera barn drar också ut på det för 
att tänka och reflektera än längre stund: Vänta lite, Jag ska bara tänka 
lite… Jo och sedan osv. De lyssnade också mer koncentrerat när någon 
kompis berättade runt sin bild. Flera såg mycket nöjda ut efter att jag 
läst upp vad de sagt och de verkade också stolta över att deras ord ned-
tecknats och på detta sätt verbaliserats som en saga. När jag analyserar 
dokumentationen kring den sista ritutmaningen finner jag också att jag 
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som pedagog utvecklats. Till exempel noterar jag vid genomlyssnandet 
av ljudinspelningarna att jag nästan inte hörs alls under den avslutande 
utmaningen. Detta var min ambition då jag vid andra ritutmaning tyckte 
att jag var alldeles för dominant och styrde för mycket. Själva styrandet 
av ritutmaningen upplevde jag inte som problematiskt utan den var nog 
relativt väl avvägd för att nå mitt syfte, men däremot märkte jag att 
jag gick in lite för mycket i barnens tankar och svarade lite för snabbt 
när barnen ropade på mig. Denna gång hör jag att jag svarar på ett mer 
lågmält sätt och som en följd av detta vände sig barnen mer till varandra 
under processen. 
 Första gruppen som genomförde det tredje ritutmaningen var en 
spretig upplevelse. Det kan då vara lätt att tänka att jag borde ha lagt 
mig i mera. Jag lärde mig dock en del om vilka konflikter som kan 
uppstå och hur komplexa dessa kan vara. Till en början var stämning 
rätt god. En flicka pratar med sin kompis: Vad ska du rita?  Kompisen 
svarar: En ring. Flickan fortsätter då: Jag ska rita en uggla. Ho, ho, 
ho, ho. Ett barn sitter och ser grubblande ut: Jag kan inte rita. Barnet 
upprepar: Jag kan inte rita. Flickan som bestämt sig för att rita en ring 
säger: Så en ring.  Ett barn säger: Jag vill inte ha den (syftar på sin teck-
ning).  Jag ger barnet ett nytt papper. Flickan som ritat ringen fortsätter 
med sin bild: Örhänge. En flicka har en blå penna som en pojke sneglar  
på. Han vill också ha den och försöker: Får jag den blå annars leker 
jag inte med dig. Han försöker ta den, men då skriker flickan till. Pojken 
säger då: Jag vill också ha blå. Alla får ha blå. Jag ser att pojken blir 
mer och mer upprörd så jag går till bordet och sträcker, lite diskret fram, 
en annan blå penna till honom. Pojken svarar: Nej, jag vill ha den (syftar 
på flickans penna som är i en annan nyans). Han fortsätter: Jag vill 
ha den blå pennan. Det här är bara ljusblå. När flickan är färdig med 
pennan sträcker hon över pennan till en annan flicka. Pojken blir då arg 
och drar flickan i håret. Allt går sedan fort och pojken börjar rita på 
flickans teckning i ilska. Flickan gallskriker och är jättearg på pojken 
som ritat på hennes bild. Vid det läget har jag hunnit fram till bordet där 
pojken sitter ursinnig. Jag ger flickan ett nytt papper och jag och pojken 
går ut ur rummet. Pojken lugnar sig ganska snabbt och verkar tycka det 
är skönt att jag bryr mig om honom. Visst förstår jag att han blev arg då 
flickan helt klart visste att pojken så gärna ville ha den blå pennan och 
det var ju faktiskt hans tur efter henne. Jag bekräftade vad han känner, 
men förklarade att man inte får göra någon illa. Senare pratade jag med 
flickan och hon verkade förstå varför pojken blev arg även om hon tyckte 
det var fel att han ritade på hennes bild. Jag höll förstås även med henne 
om det. Det viktigast var inte ha hitta någon syndabock utan att försöka 
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hjälpa barnen att se sin del i denna kommunikation med hopp om ut-
veckling. Om jag inte suttit där och sett/hört hela förloppet hade pojken 
lätt tolkats som den bråkiga och flickan hade inte getts möjlighet att se 
sin del i det hela. 
 Hur gick det då för de andra barnen under denna ritutmaning? Deras 
dialoger fick förstås inte samma utrymme. En flicka blev lite involverad 
(förutom den som fick den attraktiva blå pennan). När pojken sa han 
skulle göra monster och någon av de andra flickorna sa emot honom 
blev han också arg: Joho, annars är ni dumma. Jag är arg på er. Då 
sa den tredje flickan: Inte på mig väl? Pojken såg då lite nöjd ut och 
svarade: Nej. Samma flicka uppmärksammade också den tjej som grät 
och skrek och upprepade då: Vad är det? Vad är det? Hon fick i detta 
en lite medlande roll, men trots det tog hon stor plats i sitt bilduttryck. 
Hennes tankar efteråt om sin bild: Det är en tårta. Det här är jordgubb, 
blåbär och så är det morot (pekar på tårtbotten). På toppen var det lite 
choklad. En flicka och en sol och en blomma av gelé. Det är till en apa från 
rymden. Han är 4 (flickan skrev själv en spegelvänd fyra). Jag orkade  
inte rita alla ljus för det blev suddigt (pennan höll på att ta slut). Någon 
har åkt upp med tårtan till rymden. Hon som åker upp i rymden heter 
Ronja. Hon som åker upp i rymden är 43 (flickan skriver själv och fyran 
är även här spegelvänd – hon skriver av siffror hon ser på en burk) år! 
 När jag studerar mitt insamlade material från den tredje ritutma-
ningen och jämför det med kommunikation under processen ser jag ett 
tydligt mönster. Under processen utgår dialogen mera utifrån likheter 
(även om de ibland hade olika åsikter) medan barnens berättelser efteråt 
är mer individuella även om man kan känna igen vissa gemensamma 
nämnare. Exempel på detta är de två pojkarna som var lite på kollissions-
kurs vid utmaningens början men de närmade sig varandra när de gavs 
möjligheten att reflektera över sina bilder. Jag ser detta på ett relativt 
tydligt sätt när jag studerar och jämför deras bilder och jag kan även 
notera detta när jag lyssnar på den ljudupptagning som gjorts under 
själva utmaningen. Deras reflektioner efteråt skiljer sig dock åt. Första 
pojken uttrycker: Batman har en bumerang som sitter ihop med en kast-
stjärna och hans mask är gjord av metall. Han har fladdermöss i sin 
egen grotta. Det är en till också i grottan – han heter Robin. Robin har 
en metallpinne och det är metallpuffar där ute på sidorna. Staven kan 
man svinga i ansiktet på tjuvar så att de ramlar. Pojken konstruerar med 
andra ord en ganska lång reflektion/berättelse utifrån sin teckning. Den 
andra pojken uttrycker: Att det är en gubbe. Han har ett fiskespö. Han 
har två runda ringar ovanför så han kan se långt bort – fåglar. I andra 
handen har han en yxa för att hugga ner en gran till julafton. En kille (pe-
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kar på den mindre figuren) – jag glömmer alltid bort att rita kompisen. 
Han har en tändburk och en tändsticka. De ska sova över hos en kompis 
och det är lite mörkt i det rummet. Det finns en lampa om de ska leka 
där. Det är ganska mörkt ovanför hyllan och där står ett ljus. Även 
denna pojke kan alltså utifrån sin teckning redogöra för en relativt lång 
berättelse. 
 Ett annat tillfälle för den tredje utmaningen startade med en lång 
tystnad där varje barn arbetade med sin bild och ingen av barnen pratade 
eller uttryckte något. När en flicka var färdig konstaterade hon belåtet: 
Kolla Ylva, sedan ska jag pärla den här (använda som mönster under en 
genomskinlig pärlplatta). Jag nickade bara till svar och sedan följde åter 
igen en lång tystnad. Så bröt ett barn tystnaden, denna gång riktad mot 
de andra barnen: Jag har en hamster. En flicka svarar: Jag har inget djur. 
En pojke konstaterar: Hundar kan inte leva länge, men sköldpaddor 
kan leva länge. Flickan svarar: Ja, de kan leva ett år. En annan flicka 
säger: Jag fyller sex år. Ett annat barn: Jag har fyllt fyra. Flickan svarar: 
Då fyller du fem år. Ett barn säger: Jag fyller i mars – om sex dagar och 
börjar sedan räkna ner. Flera barn börjar då räkna fram och tillbaka och 
låter glada. Det hörs skratt och någon nynnar någon slags räknesång. Så 
säger ett barn: Nu är min färdig. Ett barn tittar på ett annat barns bild: 
Vad är det där för något? Vad skriver du? En flicka svarar: Jag ska skriva  
min mammas namn. Nämnas bör att förutom den sista dialogen var 
barnens verbala kommunikation här inte knuten till det som de ritade. 
Utifrån detta exempel vill jag därför mena att en aktivitet som att rita 
i grupp på inga sätt behöver handla om det man ritar, tvärtom kan ri-
tandet vara en aktivitet som leder till att helt andra kommunikationer 
utspelar sig. I detta fall blir det därför tydligt att ritande mycket väl kan 
fungera som en metod för att få igång kommunikation mellan barn. 
 Överlag är bilderna i denna den sista utmaningen kanske inte lika 
detaljerade och dialogerna gick ibland lite trögare än när själva utma-
ningarna var mer styrda. Som tidigare påpekats blev det denna gång en 
större variation i de olika grupperna. Barnens berättelser om sina teck-
ningar var dock när de hade till utmaning att rita mera fritt betydligt mer 
utvecklade. Exempel på detta kan ges genom till exempel en flicka född 
2011 (tillhör alltså de yngsta i gruppen): Det där är en tjej med gula 
tänder. Hon har ätit mycket citron. Det är hennes kompis (pekar på den 
andra). Hon har tappat hår – för hon fick tovor överallt så hon fick klippa  
hela sitt hår. Hon har en orange mun för hon har ätit morötter. Den andra 
flickan har blå fingrar fast de brukar inte ha det. Solen skiner och skiner 
och den är alldeles rund. Solar brukar vara gul. Hon sträcker upp  
händerna för hon tycker det är roligt att träffa sin kompis. De ska gå ut 
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på sommaren utan byxor och den ena flickan ler. Det andra exemplet är 
från en flicka född 2010. Det som är glädjande här är hennes inställning 
och även hennes utveckling i att reflektera runt den färdiga bilden. Vid 
första utmaningen ifrågasatte hon varför hon skulle prata om sin bild, 
vid andra tillfället var hon mer intresserad, men verkade ändå tycka det 
var svårt. Vid denna tredje utmaning frågar hon direkt efter det att hon 
upplever sig som färdig om när hon skulle få prata om sin bild. Denna 
gång berättad hon och verkade njuta av det: Jag gillar sådan här fluffiga  
öron. Den gillar sin päls på magen. Den gillar att flyga. En uggla. Den 
gillar att sitta i träd. Den bor i ett hål i ett träd. Den har flyttat hemi-
från – för den är stor. Den gillar sina vassa klor. Den har några ugg-
lekompisar. Det är inte en vanlig uggla. Det är en sådan som sover på 
natten. Ibland äter den andras glass – en människas. Den gillar månen. 
Den går och lägger sig sedan – när den har tittat på månen. Den tycker 
om sitt hem. Den är på en cirkus ibland och flyger genom ringar där 
det brinner. Utifrån dessa båda exempel kan det därför sägas att de ge-
nomförda utmaningarna på ett alldeles uppenbart sätt bidrar till att barn 
tränas i att kommunicera vad deras teckningar föreställer. 

Figur 6: Samlade bilder från den tredje ritutmaningen
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Avslutande analys

Så var de då dags att summera detta projekt med syfte att studera hur 
bild och bildskapande kan fungera som en bra metod för att träna barn i 
social kommunikation. Jag vill börja med att säga att jag som pedagog 
lärt mig mycket mellan de olika tillfällena jag genomfört ritutmaningar. 
Det är som om jag fått ett par extra möjlighetsglasögon vad det gäller 
barns kommunikation. Det som uppmärksammats för mig är att både 
barnen och jag har blivit mer aktiva i kommunikationen runt bilder och 
skapande genom att jag testat en relativt styrd metod för att sedan lätta 
upp på de snäva reglerna. Barnen, som jag ser det, bär på förmågan att 
utifrån sina bilder kommunicera och jag som pedagog har möjligheten 
att väcka den och göra det än mer meningsfullt. 
 Vad har jag då lärt mig genom min studie som jag vill föra vidare till 
andra verksamma pedagoger? Jag kan glädjande säga jag lärt mig mer 
av det här än jag hade förväntat mig. Jag tyckte från början att projektet 
var lite smalt då barnen bara skulle använda sig av papper och tusch-
pennor vid ritutmaningarna. Så här efteråt inser jag att det var en bra 
metod att rikta in sig på ett spår. Det gav barnen möjlighet till fördjup-
ning och jag upplevde det även som att barnen upplevde en trygghet 
genom ritutmaningarnas begränsning och relativt snäva regler.
 Figurerna jag presenterade vid de två första tillfällen blev en bra 
start för barnen och jag upplevde det spännande med barnens alla tankar 
och reflektioner kring figurerna. Både när barnen pratade med varandra 
och med mig upplevde jag den där blandningen av lek och allvar som 
barn är sådana mästare på. Vid varje ritutmaning visade sig kompisarna 
vara betydelsefulla för att hitta inspiration, hjälp, glädje och samhörighet. 
Vid tredje utmaningen var kompisarna och vilken grupp barnen ham-
nade i särskilt betydande. Denna gång blev det mer spretigt, vissa barn 
hade svårare att komma igång. Detta menar jag visar på möjligheten 
att ge små barn begränsade ramar vad det gäller ritutmaningar samt 
institutionalisera hos dem att efter att teckningen är klar så kommuni-
cerar vi om innehållet. Enligt min bedömning har detta visat sig vara 
en framgångsrik metod för att locka barnen till ökad kommunikation, 
såväl en kommunikation om bilden som övriga saker som uppkommer 
under själva ritutmaningen. Jag tänker att de snäva ramarna hjälper en 
del barn att få verktyg till att kunna rita det de vill. Jag tänker också att 
barn behöver både fria och lite mer förberedda utmaningar för att ut-
vecklas, det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Det jag däremot 
tar med mig av detta är att alla barn behöver få en chans att utmanas 
att kommunicera genom bild och då särskilt de barn som sällan ritar 
eller nästan aldrig brukar vara i ateljén. Min upplevelse genom det här 
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projektet är också barnens uppvisade glädje över att bli tagna på allvar. 
Det som dessutom har hänt mellan gångerna är att barn gärna kommit 
för att berätta om sina bilder, de har förstått att jag tycker det de har att 
säga är viktigt.
 Jag har kontinuerligt funderat mycket över min roll som pedagog 
i detta projekt. Jag lär mig hela tiden av barnen och där blir jag aldrig 
fullärd, men vad kan jag då lära mig och utveckla ytterligare? Som jag 
upplevt det under projektets gång är framgångsfaktorer att jag lyssnar 
till barnen. När barnen märker att jag lyssnar till dem - lär de sig att 
det de har att säga är viktigt. De andra är att jag kan lära barn respekt 
genom att jag som pedagog ställer icke-värderande frågor. Det gäller 
också att jag vet när jag ska gå in och lägga mig i och när jag gör bäst i 
att låta barnen sköta kommunikationen själva samt själva ges möjlighet 
att lösa eventuella konflikter. Ett av de viktigast uppdrag jag som pedagog 
har är att vara en garant för mångfalden. Visst är det viktigt att respek-
tera att barn vill skapa produkter som de upplever som ”fina”, men jag 
kan inte nöja mig med det. Som pedagog har jag också en roll att för-
medla vikten av att se bortom det som upplevs som fult eller fint. Om 
jag ser och bekräftar olikheter är jag övertygad om att jag kan vara med 
och påverka en miljö som också främjar mångfald. 
 Som pedagog till barn i åldrarna fyra till fem har jag en stark status 
och det är ett ansvarsfullt uppdrag. Om ett barn till exempel är oroligt 
för att det inte syns vad hen har tänkt rita är det viktigt att jag inte frågar 
Vad har du ritat? Det är därför jag valt att ställa öppna, nyfikna frågor 
som Berätta om bilden. Hur tänker du? Vad händer sedan? Kreativiteten 
är viktig och alla barn bär på den. Det är dock viktigt att respektera de 
barn som har svårt att släppa fram den. Det jag fått bekräftat genom min 
studie är att vi som pedagoger visst ska hjälpa barnen att komma igång. 
Tillsammans med barnen går det alltid att hitta någon utgångspunkt 
som gärna får vara konkret och kanske lite fyrkantig. Sedan när barnet 
kommit igång kommer kreativiteten mer och mer.
 Som jag ser det är metoden med gemensamt bildskapande ett bra sätt 
att utveckla barnens sociala kommunikation. Detta bland annat efter- 
som barn som föds och växer upp idag är mer eller mindre översköljda 
av bilder i form av TV, reklam och dataspel. Jag tänker att risken i detta 
bildflöde är att barn hämmas i att skapa sina egna bilder och ge uttryck 
för sin fantasi. Självklart är det viktigt att utgå från barnens intressen och 
de erfarenheter de har för att sedan visa vägar till olika uttryck. Barnen 
har överlag tagit sig mer tid med sina illustrationer och gärna kommit 
för att berätta om sina bilder vid olika tillfällen. Att reflektera kring sin 
illustration är en förmåga som behöver tränas. Vid den första ritutma-
ningen var det ibland trögt, men när barnen fick öva och även lyssna 
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till varandra blev det efter hand lättare och lättare. På så sätt lämpar sig 
metoden väl som färdighetsträning bland barnen gällande den sociala 
kommunikationen. Barnen har ivrigt frågat: När får jag prata om min 
bild? Vissa stunder har jag känt att jag inte hunnit med att lyssna då så 
många önskat prata och berätta samtidigt. Detta kan förstås ses som en 
brist, men är ändå mest glädjande. Särskilt då vissa barn inledningsvis 
verkade lite irriterade på mig och undrade varför de skulle prata om sina 
bilder. Visst är vi pedagoger viktiga för att bekräfta barnen, men barnen 
sköter också gärna det med varandra på olika sätt. 
 En fascinerande upptäckt är föränderligheten i barnens tankar om 
sina bilder. De kan byta spår i sina tankar där jag kunnat se hur kreativi-
teten glimmat i deras ögon för att vid ett annat tillfälle ha helt andra tankar 
runt sin bild. Detta bör vara helt accepterat, det viktiga är nämligen 
inte vad bilden föreställer utan fokus bör istället ligga på hur bilden 
kan locka till kommunikation. I bildskapandet har barnen dessutom en 
stor möjligheter att öva sig i både självkännedom och empati. Vi vuxna 
kan här hjälpa barnen att utveckla denna förmåga för att de bättre ska  
kunna kommunicera med varandra. Om vi ställer frågor som: Vad tänker 
ugglan på? eller Vad gör ugglan glad? kan vi stödja barnen i att ta olika 
perspektiv. 
 Jag var tidigare inne på är att barnen lär av varandra och därför är 
kompisar viktiga. I min studie visar det sig tydligt att genom vänner lär 
sig barnen kommunicera och förhandla. Deras utforskningar får spe-
ciella koder som ligger närmare dem själva. En dag kom en pojke och 
visade en bild på en uggla som satt på en gren. Han förklarade att det 
var en flicka som ritat ugglan och han som gjort grenen. Denna utma-
ning hade de hittat på och löst helt själva. Som pedagog hade jag väl 
bidragit till att väcka intresset för ugglor och kanske var det därför som 
pojken var så angelägen att visa mig vad de åstadkommit. Barn hjälper 
dessutom gärna varandra och detta har jag märkt särskilt när det gäller 
förmågan att kunna skriva. De ljudar högt, visar och frågar gärna ivrigt 
varandra. 
 Ett resultat av denna studie har blivit att arbetslaget där jag jobbar 
har börjat använda sig av QR-koder6 runt barnens bilder. QR-koder 
fungerar på så sätt att barnen får sina tankar inspelade och kopplad 
till en QR-kod som sätts upp bredvid bilderna. Sedan kan barnen 
med hjälp av iPad själva lyssna på både sin egen och sina kompisars 
funderingar. Föräldrarna kan också på detta sätt följa sina barns bilder 
och funderingar. 

                          

6 En QR-kod (Quick Response) är en sorts rutkod (tvådimensionell streckkod)  
Så här ser en QR-kod ut: 
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Figur 7: Sammanfattning av studien. Några uppfattade framgångsfaktorer

      Reflektionsfrågor i grupp eller enskilt

1. Hur tänker du/ni om den konflikt som lyfts fram kring  
fritt alternativt styrt bildskapande?

2. Ser du/ni några faror med att alltför mycket styra barnen 
i deras bildskapande?

3. Ser du/ni några faror med att alltför mycket låta barnen  
skapa helt fritt?

4. Bildskapande framlyfts som en bra metod för att få igång 
kommunikation mellan barn. Kan du/ni tänka er andra  
aktiviteter också lämpade för att främja kommunikation  
mellan barn?

5. Hur tänker du/ni kring att använda QR-koder för att  
kommunicera bilder och andra produkter av barnen  
inom förskolan till sina föräldrar?

 • Var nyfiken och ställa öppna frågor 

• Uppmuntra barnen att berätta och fantisera runt sina bilder 

• Dela in barnen i mindre grupper

• Hjälpa barnen att komma i gång, genom att till exempel 
 uppmärksamma någon del de kan börja med att rita 

• Uppmuntra barnen att prata med varandra om sina bilder

• Försök att skapa en lugn miljö 

• Ta hjälp av tekniken 

• Använd gärna QR-koder och spela in vad barnen har att 
 säga som en ytterligare dimension 

• Stanna upp och låt kommunikationen runt barns bildskapande 
 få ta lite tid
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