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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur tonåriga grundskoleelever skildrar
människor i bild och hur genus påverkar deras bilder. Genom att analysera 71 bilder som
föreställer människor tecknade av elever i årskurs 8 har jag funnit att eleverna nästan
uteslutande väljer att rita människor av det egna könet, och att det finns en rad aspekter där
pojkars och flickors bilder skiljer sig åt. Människorna tar större plats på flickornas bilder
medan pojkarna tecknar personer med fler föremål. Vilken typ av föremål de har skiljer sig
också mellan könen. Bilderna uppvisar flera tydliga tecken eleverna använder sig av för att
markera genus, exempelvis ögonfransarnas synlighet. Elevernas uppgift gick ut på att avbilda
en människokropp med riktiga proportioner, men cirka hälften av flickorna har ritat tjejer med
en midja som är ungefär lika smal eller smalare än huvudet. Detta fenomen förekommer inte
alls på pojkarnas bilder.
Sökord: bildundervisning, genus, bildanalys
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”Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld
genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter
till studier och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig
själva och omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det
kulturarv skolan skall förmedla. Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för
utveckling och lärande.”
(Kursplanen för bild, 2000.)

1. Inledning
Identitet är en viktig fråga för tonåringar. Vem är jag, och vem vill jag bli? Ofta handlar det
om en balansgång. Helt som alla andra vill just ingen vara. Men att vara allt för annorlunda är
också obehagligt.
Jaget definieras ofta i relation till just andra. Människan blir människa i grupp.
En av de tydligaste grupper vi tillhör handlar om vilket kön vi fötts med. Vi lever
fortfarande i ett samhälle där skillnaderna mellan män och kvinnor är stora. Det märks inte
minst i skolans värld, där flickor ofta presterar bättre och får högre betyg, något som är
särskilt påtagligt i bildämnet.
Bilder är ett sätt att kommunicera. De präglas av människans tankar och värderingar, och
de påverkar betraktarens tankar, värderingar och handlingar. Just därför bidrar också bilder till
att skapa normer; de talar om för oss vad det innebär att vara kvinna eller man, tjej eller kille.
I dag översköljs vi av bilder på ett sätt som aldrig tidigare i historien. Via bland annat
tidningar, TV, datorer och reklamskyltar får vi se ständigt nya bilder av människor, människor
som ofta innehar tydliga roller för att sälja en produkt eller skapa en viss image. Detta på ett
sätt som kan påverka inte minst tonåringar på jakt efter sin identitet.
Skolan har som mål att motverka traditionella könsroller. Men det är ofta oklart var arbetet
med värderingsfrågor som denna egentligen ska komma in i en skola präglad av tidspress,
måluppfyllelse, betygssättning och individuella utvecklingssamtal. I bildämnet ligger fokus
ofta på bildframställning. Men även bildanalys ska enligt kursplanen ingå, något som sker i
tämligen liten utsträckning (Marner et al, 2005).
Jag har frågat mig vilka normer som präglar elevernas egna bilder och valt att analysera en
grupp högstadieelevers bilder ur ett genusperspektiv. Genom att få veta mer om vilka
värderingar och normer som styr deras bildskapande kan man kanske få kunskaper som kan
vara användbara i arbetet med att utveckla skolans undervisning i såväl bild som vad gäller
arbetet med att motverka traditionella könsroller.
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2. Syfte och frågeställningar
Jag har undersökt bilder som elever i årskurs 8 skapat då de fått i uppgift att teckna en
människa. Syftet är att se i vilken utsträckning samt på vilket sätt som genus avspeglar sig i de
färdiga bilderna. Det är framför allt tre frågor jag sökt svar på:
1. Hur skildrar tonåriga elever människor i bild?
2. Hur påverkar genus deras alster?
3. Vad säger de själva om sina bilder?
Jag har undersökt om pojkar och flickor uttrycker sig olika och gör olika val när de tecknar
en människa, och genusperspektivet dominerar således min analys av elevernas bilder.
För att få djupare förståelse har jag även lyssnat till elevernas egna ord om bilderna, samt
ställt frågor om varför de gjort som de gjort och hur de definierar och beskriver sina beslut,
om de nu över huvud taget är medvetna om att de har gjort ett val.
Dessutom har jag som ytterligare en underfråga tittat på hur flickors respektive pojkars
bilder bedöms.

3. Teori och litteraturbakgrund
3.1 Genus
Min teoretiska utgångspunkt är i grunden socialkonstruktionistisk. Thomas Luckman och
Peter Berger skrev på 1960-talet en teori om samhället som en social konstruktion, som
totalsumman av våra samspelsmönster och våra typifieringar, alltså de tankescheman som gör
att vi känner igen det vi ser och hör. Det vardagliga sociala utbytet skapar samhället. Det sker
genom att handlingar som upprepas bildar ett mönster och mänsklig aktivitet framstår inte
längre som enskilda handlingar utan externaliseras till roller, vi skapar så en social värld som
vi börjar uppfatta som en objektiv företeelse, och vi socialiseras in i en samhällelig ordning.
Eller med andra ord: Samhället är en mänsklig produkt, och människan är en produkt av sitt
samhälle. Utifrån dessa teorier har konstruktivism blivit ett vanligt samhällsvetenskapligt
perspektiv. Identitet och kön är bara något av vad som anses konstrueras socialt (BäckWiklund, 2007).
Genus kan betecknas som de egenskaper män och kvinnor tar på sig via socialisation, alltså
via den process där man införlivar omgivningens normer. Vi påverkas av samhället och
människorna omkring oss till att bli som vi är; via socialisation lär sig barn hur män
respektive kvinnor brukar bete sig. Redan vid tre års ålder vet de flesta barn vilket kön de
tillhör och de kan även identifiera andras kön. Vad som är medfödda biologiska skillnader och
vad som är socialt inlärt är en fråga som debatterats mycket, och något självklart facit finns
inte. Men forskning visar att många av de skillnader vi upplever är åtminstone delvis tids- och
kulturbundna, och alltså socialt skapade. Ändå kan de få stor betydelse för individens liv.
Genom historien har skillnader mellan könen exempelvis använts som argument för att
försvara att män och kvinnor behandlas olika vad gäller löner eller rösträtt (Wharton, 2005).
Mycket har skrivits om genus och om hur kön skapas. En vanlig åsikt är att vår
könsidentitet präglar våra handlingar. Men det går att vända på detta och se det som att våra
handlingar också skapar vår könsidentitet. Genom att imitera och repetera koderna för kön
skapar vi vad som är kvinnligt respektive manligt. Samtidigt tolkas vad vi säger och gör olika
beroende på om vi har en kvinnas eller en mans kropp. En kvinna förväntas i vår kultur
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dessutom vara ”naturligt kvinnlig” – något hon paradoxalt nog blir genom att använda
kulturella produkter, som smink (Björk, 1996).
Anna Sparrman anser att det visuella används av människor för att skapa eller förstärka
identiteter. Att det visuella är viktigt märks inte minst på pojk- respektive flickkläder, där
färger, motiv och modeller ofta skiljer sig tydligt åt. Och kläder är inte enda sättet att markera
sin identitet. Idolaffischer eller vilka bilder man målar är andra exempel. ”I en social
interaktion kan det vara det visuella som positionerar barnets genus och barnet som tillskriver
det visuella ett genus.” (Sparrman, 2006, s 33).
Det finns en rad studier som visar hur män och kvinnor skildras olika i massmedia. Ett
svenskt exempel är en avhandling av Anja Hirdman (2002) om hur män respektive kvinnor
presenteras i tidningarna Veckorevyn och Fib aktuellt från 1960-talet och framåt. Män
avbildades i de tidiga årgångarna som aktiva, sällan leende och ofta med blicken riktad mot
något annat än kameran, attraktiva i form av sin kompetens, kunnighet och kontroll. Kvinnor
tittar oftare leende in i kameran och är attraktiva på grund av yttre skönhet. Där finns även
skillnader mellan tidningarna, och med åren förändras mönstren så att kvinnorna blir allt mer
avklädda samtidigt som även männen i åtminstone Veckorevyn börjar titta in i kameran med
ett leende på läpparna. Men 1995 är mannen i Veckorevyn allt som oftast tillbaka i en
maskulin roll; medan kvinnan på bilden ser mot läsaren så tittar mannen på henne eller bort
mot något annat.
3.2 Barns bilder
Enligt Aronsson (1997) går det att se ett löst samband mellan utvecklingen av språk och bild
hos barn. Jolleråldern och ettordsstadiet motsvaras av ett klotterstadium. När barnet börjat
använda två- och treordssatser kommer linjegestaltning och ytgestaltning. Men det finns olika
sätt att se på hur barnbilder utvecklas med barnets ålder. Utifrån naturalistiska ideal blir
bilderna mer ”riktiga” med åldern, och då kan utvecklingen ses som en linjär uppåtgående
kurva. Andra ser en nedåtgående kurva då barns originalitet minskar med åren. Ett tredje
synsätt är en U-formad kurva för konstnärlighet, där barn skapar originella alster i
förskoleåldern och sena tonåren, men schablonmässiga bilder däremellan. En jämförelse av
barns bilder i olika åldrar, generationer och kulturer visar inte på något entydigt svar om
vilket synsätt som är riktigast.
Små barn avbildar ofta människor som huvudfotingar, ett stort ansikte med armar och ben.
De har ofta ett värdeperspektiv i sina bilder, där det som är väsentligast för dem blir störst på
papperet. Det är också ofta det som tecknas först som blir störst. Men vad barn tecknar och
hur de gör det kan variera mellan kulturer. Aronsson hänvisar till undersökningar som visar att
barn i Sverige i högre utsträckning än barn i vissa andra länder ritar personer av sitt eget kön
och i sin egen ålder, och att det inte är vanligt i alla kulturer att över huvud taget gestalta
människor. Huruvida barn ritar könsorgan eller inte, huruvida människor ler på bilderna och
huruvida barns teckningar av människor blir mer differentierade med åldern är i allra högsta
grad beroende av kultur. Vilka bilder som omger dem och vad som anses viktigt i deras
samhälle påverkar barnen i mycket stor utsträckning.
Aronsson anser att den ofta osynliga påverkan av kulturen runtomkring är som starkast när
skapandet släpps helt fritt. Då fastnar barnen i ålderstypiska eller tidstypiska schabloner. Detta
kallar hon frihetens paradox.
Helene Illeris (2002) anser att när människor tecknar, målar eller fotograferar så handlar
det inte främst om att representera den yttre världen eller om att uttrycka den inre världen.
Snarare rör det sig om att relatera till bildvärlden. Bildproduktion handlar med andra ord inte
!
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om att manifestera ”sig själv”, utan är något som handlar om relationer – till andra bilder,
andra människor och till sammanhanget.
3.3 Skolan och bildundervisningen
En del av innehållet i läroplanen för grundskolan, Lpo 94, berör särskilt ämnet bild. Bland
annat står det att eleverna ska tillägna sig förmåga till kreativt skapande. Dessutom ska
eleverna få ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud, och de ska utveckla och
använda kunskaper och erfarenheter i många uttrycksformer, som språk, bild, musik, drama
och dans. Kunskaper om medier och deras roll är en annan punkt som kan vara av intresse för
undervisningen i såväl bild som i svenska och SO.
Enligt läroplanen för grundskolan har skolan också ett ansvar för att motverka traditionella
könsroller. Skolan ska främja mäns och kvinnors lika möjligheter och ge eleverna utrymme att
pröva sina förmågor oberoende av könstillhörighet (Skolverket 1994).
Kursplanen för bild talar om bildspråk som en väg till kunskap och personlig utveckling,
då bildarbete gestaltar erfarenheter och gör kunskap synlig och gripbar. I kursplanen
konstateras att bilder alltid har varit en införlivad del av människans begreppsvärld. Därför
ger bildämnet stora möjligheter till reflektion kring människors sätt att tänka i olika tider och
kulturer. I dag har informationsteknik och ökad mångfald bidragit till att bilder också har en
växande betydelse i samhället, och eleverna ska inte bara få kunskaper i att framställa bilder
utan även i att analysera och kommunicera med dem. Skolan ska sträva mot målet att eleven
”(...) utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär
betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande.” I ämnet ingår även att
granska framför allt medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön. Bedömningen i
bild ska således inte heller bara handla om elevens förmåga att framställa bilder, utan även
förmågan att tolka, förstå och använda dem (Skolverket, 2000).
Den senaste nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03, är den största som någonsin
har genomförts och bygger på ett mycket omfattande material. Ämnesrapporten och den
fördjupade analysen för bild innehåller bland annat slutsatsen att bildanalys, bildsamtal och
bildkommunikation får för lite utrymme i undervisningen. Måluppfyllelsen vad gäller detta är
också låg. Så här sammanfattas en slutsats:
”Bildanalys och ett aktivt bildarbete med aktuella mediebilder som eleverna har lätt att förhålla sig
till kan lägga en grund för en förståelse av vikten av tolkning och kritisk granskning. Här kan man
öppna ämnet för arbete med och samtal kring värdegrundsfrågor.”

(Marner et al, 2005, s 9)

Andra slutsatser är att nuvarande uppnåendemål bör ses över eftersom det finns en
diskrepans mellan betyget Godkänd och ämnets måluppfyllelse, samt att estetiska
läroprocesser bör utvecklas även inom andra skolämnen och i samverkan mellan bild och
andra ämnen.
I utvärderingen nämns även det faktum att bild är det ämne där skillnaderna mellan könen
är störst till flickornas fördel.
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4. Forskningsmetoder
4.1 Bildanalys
I första hand har jag ägnat mig åt att analysera elevernas bilder med hjälp av innehållsanalys
och värdeskaleanalys.
Innehållsanalys
Eftersom materialet var så pass omfattande som 71 bilder kändes det motiverat med
innehållsanalys, det vill säga att räkna det jag såg på bilderna. Jag har gått igenom
bildmaterialet upprepade gånger för att se hur ofta vissa föremål avbildas och för att notera
kön, typ av kläder, tillbehör, bakgrund med mera. I det arbetet har det varit viktigt att hitta
uttömmande men ömsesidigt uteslutande kategoriseringar (Gillian Rose, 2007).
Detta material har jag sedan lagt in i statistikprogrammet SPSS Statistics för att lätt kunna
kontrollera samband och räkna ut vissa medelvärden. Tack vare det relativt stora antalet bilder
blev vissa samband statistiskt säkerställda. I de fall jag skriver att det finns en signifikant
skillnad är detta med en 5-procentig signifikansnivå.
Eftersom antalet flickor är 36 och antalet pojkar 35 så motsvarar en person hela 3 procent
av alla flickor respektive pojkar. Jag har därför valt att i allmänhet inte redovisa resultatet för
respektive kön i procentsatser. Däremot uppger jag då och då mer ungefärliga mått, som
”hälften” eller ”en tredjedel”.
Även om dessa metoder är kvantitativa så är valet av aspekter högst personligt och
kvalitativt. Vissa infallsvinklar valde jag redan från början att utesluta, och när jag bläddrade
genom bilderna såg jag så småningom saker som jag inte tänkt på till en början. Andra
intressanta aspekter kan jag ha missat. Dessutom är det inte alltid självklart att jag tolkar det
jag ser på bilden rätt; eleven kan ha avsett att rita något annat än jag ser. Det är inte för inte
som Gillian Rose (2007) ger sitt kapital om innehållsanalys underrubriken ”counting what
you (think you) see”.
Värdeskaleanalys
Jag har också tagit hjälp av Karin Aronssons förslag till värdeskaleanalys (Aronsson, 1997).
Det intressanta är inte bara vad som finns på bilden, utan kanske även hur stort det är, hur
detaljerat det är och vad som inte finns med. Därför har jag analyserat exkluderingsstrategier
(vad som finns med och inte), detaljeringsgraderingar (vad som är mer eller mindre detaljerat)
och storleksgraderingar (hur stora saker är jämförda med varandra). Vid mätningar har jag
använt linjal med millimeterskala, även om jag sedan inte redovisat resultatet så detaljerat.
Semiotik
När jag analyserar och diskuterar bilderna använder jag då och då begrepp hämtade från bland
annat semiotiken, läran om att studera tecken.
Några nyckelbegrepp:
Kod – ett slags regler och normer som vägleder våra handlingar, olika för olika grupper.
Diskurs – ett sätt att tala om saker och beskriva världen ur en bestämd synvinkel med
oftast underförstådda värderingar.
Tecken – kommunikationens minsta beståndsdelar som består av uttryck och innehåll,
till exempel ett talat ord som består av ett ljud (uttryck) och en betydelse (innehåll)
!

8

eller en bild som består av det som syns (uttryck) och det vi får tolka oss till
(innehåll).
Det finns i sin tur tre sorters tecken:
Ikon – något som skapar betydelse genom likhet, exempelvis en bild av en människa.
Index – tecken med orsakssamband man kan räkna ut, som att en flaska kan innehålla
dryck.
Symbol – bilder vars innehåll eller betydelse måste läras in, som att ett hjärta står för
kärlek.
Ytterligare två viktiga begrepp:
Denotation – det vi ser och kan beskriva, kärnbetydelsen, till exempel att vi ser en
långklänning och säger att det är en långklänning.
Konnotation – kulturbundna associationer, till exempel att långklänningen står för
skönhet, kvinnlighet och fest.
(Hanson et al, 2006, och Rose, 2007)

4.2 Fokussamtal
Fokussamtal med ett antal av ungdomarna är ett sätt att få mer kunskap om deras bilder och
om hur de utfört uppgiften. Att samtala i grupp kan visserligen innebära nackdelen att vissa av
blyghet inte törs uttrycka det de skulle ha sagt om inte kompisarna lyssnar. Men eftersom
genus och identitet är något som skapas i samspel med andra ser jag tydliga fördelar med
samtal i grupp. Det innebär att jag kunnat studera elevernas sociala spel och deras reaktioner
på varandras bilder och åsikter. Just den mellanmänskliga dynamiken är ett argument för att
använda fokusgrupper. Metoden är lämplig när det finns stora olikheter som ska förstås och
när handlande och motivation ska undersökas (Wibeck 2000).
Jag använde mig av en semistrukturerad fokusgruppsintervju, där jag som moderator
ställde vissa specifika frågor och ibland styrde samtalet åt vissa håll, men däremellan lät
eleverna tala fritt med varandra.
Jag träffade totalt tolv elever fördelade på tre olika grupper, men jag var inte konsekvent i
valet mellan heterogena eller homogena grupper. En grupp var blandad och bestod av två
pojkar och två flickor, medan de två övriga bestod av enbart flickor respektive pojkar.
Urvalet gick till så att eleverna i de aktuella klasserna fick frågan om de kunde ställa upp
på en gruppintervju, och jag träffade dem som först svarade ja. Enda reservationen från min
sida var att jag ville träffa lika många killar som tjejer. De olika klasserna blev dock ojämnt
representerade i fokussamtalen. Eftersom eleverna var frivilliga kan det tänkas att där fanns
en övervikt av bildintresserade elever.
Samtalen inleddes med att varje elev fick beskriva sin egen bild och berätta om personen
de tecknat. Jag frågade därefter hur det kom sig att de tecknat just detta motiv. En del ämnen
förde jag själv på tal med samtliga grupper, som det faktum att killar ritar killar och tjejer ritar
tjejer. Andra teman diskuterades bara med vissa elever.
Samtalen filmades för att jag efteråt skulle se vem som sade vad när jag transkriberade
materialet. Transkriptionen har skett på en ordagrann men ändå tämligen skriftspråksbaserad
nivå. Jag har alltså tagit med allt som sades, även alla oavslutade meningar, men jag har
skrivit de flesta ord som de brukar stavas och markerat oavslutade meningar med tre punkter.
Tanken är att talspråket ska skina igenom utan att det ska vara alltför svårläst.
Samtalen är inte menade som en kartläggning av klassens åsikter, och jag har inte ägnat
mig åt någon avancerad innehållsanalys. Det ska mer ses som ett enkelt komplement till
!
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bildanalysen. Eleverna fick i vissa fall föra ett resonemang kring saker jag undrade över.
Dessutom hjälpte de mig att se flera bilder i ett nytt ljus, då de förklarade vad det var för typ
av människa de tecknat och varifrån de fått inspiration till detta.
Naturligtvis fanns risken för att elever inte svarar ärligt inför kamraterna eller på annat sätt
anpassar sig till de andra. Samtidigt var det just denna typ av gruppdynamik och påverkan
som jag delvis ville studera.

5. Material
5.1 Elevernas bilder
Mitt material består av 71 bilder skapade av tonåriga elever i fyra parallellklasser i årskurs 8
på en mellanstor skola i en norrländsk stad. Bilderna är i A3-format och föreställer människor
i helfigur.
Jag fick tillgång till bilderna efter att ha kontaktat bildläraren och frågat om de hade gjort
eller tänkte göra någon övning som gick ut på att teckna människor, tonårsrum eller liknande
där eleverna kunde tänkas ge uttryck för identitet via olika kläd- eller inredningsstilar.
En mindre andel av eleverna hade av olika skäl inte lämnat in sina bilder till läraren. På
förfrågan fick jag in några bilder som elever hade i sina skåp eller mappar, men jag
ansträngde mig inte för att samla in samtliga teckningar. Ett visst bortfall finns med andra ord.
Eleverna gjorde dessa bilder i slutet av höstterminen, och jag fick tillgång till dem i början
av vårterminen. När uppgiften gavs hade jag ännu inte kontaktat skolan, och varken läraren
eller eleverna visste därför att bilderna skulle utgöra arbetsmaterial för en C-uppsats.
Elevernas uppgift var att teckna eller måla en människa, och det helst på ett sätt som sade
något om vem den avbildade personen är. Bildläraren har i samtal med mig uppgett att syftet
med övningen var dubbelt. Dels skulle eleverna lära sig om människokroppens proportioner,
dels skulle de få anledning att fundera över hur vi människor uttrycker oss med bland annat
kläder och frisyrer.
Läraren är i efterhand osäker på exakt vilka ord hon använde när hon gav klasserna
uppgiften. Det kan ha varierat från klass till klass. Hon pratade om att avbilda en människa,
men utesluter inte att hon även kan ha sagt något om att rita ”en kille eller en tjej”. ”En typ”
är ett annat ord hon kan ha använt. Detta för att beteckna att eleverna skulle använda sig av
kläder och andra attribut för att säga något om människan i fråga.
Innan eleverna satte i gång med sina egna bilder berättade läraren för dem om kroppens
proportioner. De fick lära sig hur man kan mäta en människokropps längd i antal huvuden och
de uppmärksammades på hur långa armar är och på att exempelvis händer och fötter ofta är
större än man spontant tror. Eleverna fick även se en bild av en människa med typiska
proportioner.

6. Etiska överväganden
Eleverna informerades muntligen om vem jag var och varför jag ville studera deras bilder.
Kontakter med målsmän har jag själv inte tagit, utan det har läraren och skolan fått sköta i den
mån de funnit det nödvändigt. Deltagande i min undersökning var frivilligt. Eftersom eleverna
fick frågan på skoltid och eleverna kan vara måna om att hålla sig väl med lärare och andra
vuxna så finns alltid risken att de kände ett visst tryck att delta. Ingen avböjde att vara med,
!
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men många elever valde att inte anmäla sig för deltagande i gruppsamtal. Att det finns ett
visst bortfall vad gäller bilderna beror inte på elevers ovilja att delta i undersökningen,
eftersom bortfallet uppstod redan innan jag frågat om jag fick använda mig av materialet.
I uppsatsen har jag bytt ut samtliga egennamn, och på vissa bilder har jag täckt
namnteckningar med en grå ruta. Eleverna har dock inte varit anonyma gentemot varandra
eller gentemot mig. De har sett varandras bilder i klassen och jag har sett namnteckningar på
baksidan av papperen. Dessutom diskuterade vi deras bilder vid gruppsamtal.
Gruppsamtalen filmades, något de deltagande eleverna lämnade samtycke till. Vid
samtalen undvek jag att be eleverna kommentera varandras bilder eftersom jag inte känner
dem och eftersom det skulle kunna leda till ökad risk för sårande kommentarer.
Jag har varit väl medveten om att eleverna kanske inte riktigt förstår exakt vad forskning
innebär och att de befinner sig i en underordnad position. När jag skrivit texten och valt bilder
har jag försökt göra detta utifrån principen att det ska handla om aspekter som återkommer i
flera elevers bilder och som är viktiga att lyfta fram. Det handlar alltså inte om att peka ut
någon enskild elev och hans eller hennes teckning.
Jag har försökt utgå från riktlinjer från Vetenskapsrådet (2004) i arbetet med uppsatsen.
Det handlar bland annat om att inte förvränga eller försköna resultat för att få stöd för mina
teser. Samtidigt påverkas naturligtvis uppsatsen i viss mån av mina värderingar. Det gäller
såväl den färdiga texten som arbetet med att samla in materialet. Vid gruppsamtalen hände det
att en enkel fråga från mig kunde få elever att till synes tvärt byta åsikt. Andra forskare skulle
kanske ha ställt andra frågor och delvis tolkat bilderna annorlunda.
När jag räknat inslag på elevernas bilder har det ibland uppstått gränsdragningsfrågor, som
huruvida huvuden ska tolkas som onormalt stora, eller vilka kläder och föremål som kan
tänkas innebära att någon idrottar. Jag har här strävat efter en försiktig tolkning, för att inte
riskera att jag förskönar resultatet i strävan efter tydliga slutsatser.
Min ambition att försöka vara objektiv gör att mina resultat ändå torde vara tämligen
tillförlitliga. Antalet bilder innebär förhoppningsvis att resultatet även är generaliserbart.

7. Resultat och analys
Jag har räknat inslag och egenskaper hos elevernas bilder, allt från vilka kulörer de använt till
vilka föremål som finns med på bilden. Tonvikten ligger särskilt vid en jämförelse av
flickornas och pojkarnas bilder, och jag diskuterar vissa skillnader med hänvisningar till
annan forskning. Jag redovisar och analyserar här nedan resultaten fördelade på femton olika
kategorier. Därefter följer ett avsnitt om betyg samt några avsnitt om vad eleverna säger om
sina bilder och om vad de tycker sig ha lärt av uppgiften.
De viktigaste resultaten sammanfattas sedan i sista kapitels slutdiskussion.

7.1 Materialval
Eleverna fick välja mellan att använda vattenfärg eller akvarellpennor. Områden färglagda
med pennorna kan man även måla med vatten i efterhand, för att färgen ska flyta ut.
De flesta elever valde att kombinera olika arbetssätt, till exempel genom att teckna
människan med akvarellpennor och måla bakgrunden direkt med vattenfärg. 55 elever (alltså
närmare åtta av tio) gjorde så, medan tolv elever valde att måla allt och fyra valde enbart
pennor.
!
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Här syns inte någon tydlig skillnad mellan pojkar och flickor.
I gruppsamtalen pratade flera om att pennor är enklast att använda.
Bea:

Därför att det är liksom lättare då, för då ... då kan man liksom få formerna
hur man vill. Egentligen.

Cecilia:

Mh. Och det blir kladdigt.

Bea:

Ja, det blir kladdigt med sån där vanlig färg, också. Skulle det komma
utanför, då kan man inte ta bort det. Skulle det komma utanför med en
akvarellpenna, då är det bara att sudda bort det. Innan du har blött det.

7.2 Storlek och placering
Nästan alla elever har placerat sin människa mitt på papperet, vars format är A3. Bara tre
personer har gjort tydligt avsteg från detta. Andra människor finns inte med på elevernas
bilder, med en pojke som undantag.
Närmare hälften av de avbildade människorna står symmetriskt, med raka ben och armarna
rakt ner. Här märks inte någon skillnad mellan pojkar och flickor.
Vad gäller motivets storlek finns däremot en signifikant skillnad. På flickornas bilder är
figuren i genomsnitt 30 centimeter lång, medan pojkarna har tecknat figurer som i snitt är
26,5 centimeter långa.
En förklaring skulle kunna vara att flickorna i genomsnitt är mer ambitiösa och drivna
tecknare som utnyttjar papperet bättre. En annan förklaring kan vara att pojkarna lägger mer
vikt vid yttre faktorer och tillbehör. Aronsson (1997) har i en genomgång av barnbilder från
tre generationer kommit fram till att pojkarnas bilder handlar mer om yttre drama medan
flickornas handlar mer om inre drama. Ur det perspektivet kan åttondeklassarnas bilder tolkas
så att flickorna har vana att lyfta fram människor medan pojkarna har vana av att teckna
mindre figurer med mer action kring sig.
7.3 Kön
Här är mönstret tydligt: Tjejer har tecknat tjejer och killar har tecknat killar. Bara en flicka
avvek från normen; hon ritade en pojke i skolmiljö.
Viss reservation finns här för att jag tolkat någon bild fel. På vissa bilder kan det vara tjejer
som döljer sig i stora skidkläder och bakom slalomglasögon. Men just det faktum att mönstret
är så tydligt bland de andra bilderna gör att jag ändå valt att se skidåkare tecknade av pojkar
som just pojkar.
Läraren mindes efteråt inte exakt hur hon uttryckte sig när hon gav eleverna uppgiften.
Hon kan ha sagt att de skulle rita ”en kille eller en tjej” snarare än ”en människa”. Ordvalet
kan ha påverkat elevernas tankar i detta fall, och bidragit till att de fått en bild av en viss ålder
och ett visst kön i huvudet.
Att eleverna väljer att rita människor av sitt eget kön var något vi diskuterade i alla tre
fokusgrupperna. Flera elever framförde åsikten att det var lättare att rita en person av det egna
könet, och någon konstaterade att de inte var vana att rita personer av motsatt kön.

!

Bea:

Men det är så här ... Tjejer de vet sina ... hur ... Tjejer vet hur tjejers form
går.

Cecilia:

Ja.

David:

Killar är häftigare.
12

Bea:

Ja. Nämen, du! Alltså liksom, tjejer liksom vet vad en tjej har på sig, hur en
tjej ser ut i ansiktet med smink, och fötter och kläder och allt sånt där.

Cecilia:

Fötter. Det är väl ingen skillnad på tjejer och killar ...

Bea:

Det är det ju! Tjejer har smalare fötter och snyggare skor!

Några killar i ett annat samtal är inne på att det bara är slumpen, men sedan jag inflikat en
fundering svänger de snabbt till en annan förklaring.
Ivar:

Det bara blir så.

Lukas:

Man kanske kände för att rita en kille just då. Vid ett annat tillfälle hade man
ritat en tjej.

Jag:

Men att alla killarna kände för att rita killar just då och att alla tjejerna
kände för att rita tjejer just då ...

Ivar:

Det är väl så där det alltid har varit, när man har ritat. Killar ritar bilar och
tjejer ritar blommor, typ.

Lukas:

Norm. Det är typ norm.

Med ett begrepp hämtat från semiotiken tycks koden för dessa elever säga att de inte ska
teckna personer av motsatta könet.
En kille i en annan grupp uppgav att han funderat på att rita en tjej men valt att avstå av
rädsla för vad klasskamraterna skulle säga.
David:

Jag tänkte lite först, men ... ”Äh, de kommer att skratta åt mig”, så jag
ritade en kille.

Bea:

Så där blir det ju också, alltså. Ritar en tjej .... Eller, ritar en tjej en kille, då
får du liksom ... det ... man blir retad för det, då.

Cecilia:

Näe! Om en kille ritar en tjej, då kan det bli så. Men om en tjej ritar en kille
blir det faktiskt inte så, tycker jag. Om jag skulle rita en kille, då skulle ingen
tycka (ohörbart) speciellt mycket.

Bea:

(Mumlar.) Kanske inte.

Jag:

Varför är det så, då?

Cecilia:

Vet inte.

Bea:

Jamen killar liksom, de ...

Cecilia:

Det är ju typ tjejer ... om de kommer i killkläder, killtröja, så då är det ju
ingen som säger nåt om killbyxor.

David:

Men om en kille kommer i en klänning ...

Cecilia:

(Skrattar.) Ja!

Anton:

En kille i en klänning ner till fötterna.

Cecilia:

(Viftar med händerna.) Ja, men ...! Alltså, typ, ni fattar ...

Elevernas prat präglas av en diskurs med en tydlig underförstådd värdering om killar i
klänning. Tanken på en kille i klänning ger eleverna konnotationer till något löjligt som bör
skrattas åt. Enligt elevernas resonemang är det däremot okej för en tjej att bete sig som eller
klä sig som en kille. Men den kille som bryter mönstret riskerar att bli retad. Detta ligger i
!
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linje med undersökningar som visar att det är lättare för flickor att korsa könsgränser än för
pojkar, och att det finns ett större tryck på pojkar att anpassa sig till könsstereotyper. Tjejer
som leker eller spelar med killar får inte samma negativa uppmärksamhet som killar kan få
om de ägnar sig åt aktiviteter som anses typiska för tjejer (Wharton, 2005).
Kanske är detta ett tecken på att manliga aktiviteter har högre status.

BILD 7.1. Olika ”typer”.

7.4 Typer
Eleverna fick i uppgift att teckna en speciell ”typ”. Jag använder det ordet för att beskriva en
människa med en speciell stil eftersom läraren använde sig av ordet när hon pratade med
eleverna.
I över en tredjedel av bilderna har jag haft svårt att läsa in någon speciell stil eller något
uppenbart fritidsintresse hos de avbildade personerna. De tycks föreställa vanliga ungdomar i
helt vanliga kläder – exempelvis jeans och en t-shirt – i en neutral miljö. Vid samtalen med
eleverna visade det sig att eleverna själva kunde ha tydliga ”typer” i huvudet när de tecknade
och att de försökte förmedla detta. Jag klarade inte av att läsa deras tecken.
Andra har ritat personer där jag kan identifiera en tydlig stil (Bild 7.1.). Det kan vara en
flower power-tjej, en hårdrockare, en portföljbärande karriärist, en rastafarikille, en diskokille
eller en modetjej.
Tretton bilder (nästan en av fem) föreställer människor med sporttillbehör i form av
exempelvis en boll eller skidor. Jag skriver mer om det i ett annat avsnitt, liksom om det
faktum att flera av flickornas bilder tycks handla om kläder och mode.
Tre bilder visar musiker och två tycks föreställa plugghästar.
Charlie Chaplin, en tomte och en vampyr förekommer också som motiv.
Efter att ha tittat på tre generationers barnteckningar konstaterar Karin Aronsson (1997) att
det finns tämligen beständiga genus-mönster. Prinsessa, brud, fin dam, självporträtt,
påskkärring samt mamma eller pappa återkommer i flickornas bilder från alla generationerna.
Även bland pojkar förekom påskkäring, men annars var utryckningspersonal också vanligt.
De två tidigare generationerna visade många krigare, kungar, indianer, cowboys och
sjörövare, medan djävul och rymdhjälte tillkommit i den senaste generationen.
!
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Bilder som kan associeras till prinsessa, brud och fin dam finns det ett flertal av även i mitt
material. Men av Aronssons exempel på pojkmotiv är det bara krigare som återfinns hos dessa
åttondeklassare. Däremot finns flera motiv med koppling till idrott och musik.

BILD 7.2. Exempel på föremål i händerna.

7.5 Föremål
Fler killar än tjejer avbildas med föremål i händerna, över axeln eller med ett något alldeles
bredvid sig. Bland killarna har över hälften (19 av 35) ett föremål, men bland tjejerna är det
betydligt färre (11 av 36). Två tredjedelar av tjejerna står där alltså utan att hålla i något eller
ha något bredvid sig.
Av tjejernas tillbehör är väskor vanligast; där förekommer två kuvertväskor, en handväska
och en portfölj. Två tjejer håller i blommor. Dessutom förekommer en boll, en bok, en hund,
en gitarr samt ett slags spö eller bandpinne av den typ som används i rytmisk gymnastik.
Flickan med boll håller även i en scarf.
Bland killarna håller fyra i en flaska eller en burk, och en femte person har en flaska vid
foten. I åtminstone tre av dessa fall ligger det av motivet i övrigt nära till hands att tro att det
handlar om alkohol, exempelvis när det rör sig om en man i trasiga kläder med orakat ansikte
och cigarett i handen. Ytterligare en manlig person (Charlie Chaplin) har en flaska vid
fötterna, och på en bild med en tjej ligger en flaska vid en soptunna en bit bort, men där tolkar
jag bilderna så att flaskorna inte hör till personerna utan bara vittnar om vilken i miljö de
befinner sig.
Fyra av de tecknade killarna håller i vapen, varav två moderna eldvapen, ett svärd och en
pilbåge. En av männen med eldvapen har också en knölpåk. På pojkarnas bilder finns också
fyra personer med väskor, varav två är portföljer, en en sportbag och den tredje en lådliknande
sak med text jag inte lyckats tyda. Två killar har gitarrer och två har slalomskidor. Dessutom
förekommer en surfbräda, en boll och en käpp.
Väskor är i det här fallet lika vanliga hos båda könen, men det rör sig om delvis olika typer
av väskor. Vapen, som syns hos flera av killarna, förekommer inte alls hos tjejerna. Ingen kille
har heller blommor i handen. Något drickbart förekommer inte hos tjejerna.
Det är alltså mycket vanligare att tjejer står där utan något i händerna. Kanske speglar detta
bilder eleverna ser i sin omgivning, som bilder där kvinnor poserar för kameran, medan män
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oftare är aktiva och gör saker (Hirdman, 2002). Det görs mycket reklam för kläder och
skönhetsmedel där de kvinnliga modellernas främsta uppgift är att se vackra ut, medan reklam
riktad till män i större utsträckning handlar om andra produkter som ofta betingar mer
aktivitet.
För övrigt är det inte säkert att betraktaren ser samma sak som den som tecknat tänkt sig.
Det kan handla om olika intressen och kunskaper, individuella sådana eller av genuskaraktär.
När en av tjejerna visade sin teckning för gruppen såg en annan flicka direkt det som en pojke
missförstod.
David:

Hon håller i en fjärrkontroll ...

Cecilia:

Det är ingen fjärrkontroll!

Helena:

Det är en handväska!

David såg uttrycket men förstod inte tecknets innehåll. Han tänkte sig en fjärrkontroll i
stället för väskan som Cecilia tänkt sig. David berättade under samtalet att han gillar att spela
tv-spel, och det intresset kan ha bidragit till att han tyckte det rutiga lilla föremålet såg ut som
en fjärrkontroll.

BILD 7.3. Personer som idrottar.

7.6 Idrott
Fyra flickor och nio pojkar har ritat personer som idrottar. Eller rättare sagt så är de avbildade
personerna i de flesta fall stillastående, men de har idrottskläder och/eller -tillbehör. Andelen
uppenbara idrottare är alltså dubbelt så stor på killarnas bilder som på tjejernas.
När jag först tittade på bilderna tycktes glappet mellan könen ännu större. Men här märks
hur mina förutfattade meningar om vad som är ”idrott” spelar in. Efter att ha pratat med
eleverna tolkar jag ordet i vidare mening än jag vid en första spontan anblick gjorde.
Naturligtvis ska tjejen framför hästhagen räknas med, liksom flickan i balettskor. Eftersom
den flickan även har en krona på huvudet och ett spö i handen hade jag kopplat ihop henne
med teater, men en elev nämnde den bilden som ett exempel på idrottsbild. En person som i
mina ögon bara stod rakt upp och ner i shorts och top var enligt eleven som tecknat henne en
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sportig tjej i idrottskläder. Dessutom finns en tjej framför ett volleybollnät på en strand, den
enda tjej som jag ursprungligen räknat in i idrottskategorin.
Flickorna ägnar sig alltså åt balett (eller möjligen rytmisk gymnastik), beach-volleyboll
och ridning. Vad tjejen i sportkläder ägnar sig åt är mer oklart, kanske är det löpning.
De avbildade idrottskillarna verkar hålla på med löpning, simning, basket, fotboll, surfning
och i tre fall utförsåkning. Ett fall är oklart, men han ser muskulös ut och har en sportbag
märkt Adidas, så det skulle kunna vara någon på väg till ett gym, och jag har valt att placera
honom i idrottsfacket.
Att dubbelt så många pojkar som flickor valt idrottsmotiv förklarar eleverna med att killar
är mer sportintresserade.
Emmy:

För att de gillar sport, de här killarna. Alltså, verkligen. Ja!

Greta:

Ja, en del är väl så.

Helena:

De flesta!

Greta:

(Tittar på Helena och nickar.) Ja, de flesta.

Helena:

Ja.

Jag:

I allas klasser?

Alla

Ja.

Jag:

Gillar sport på vilket sätt då? Att de håller på själva eller ...?

Alla:

Ja.

Emmy:

På alla sätt.

Greta:

Det skulle jag gissa på.

Jag:

Tjejerna då? Gillar inte ni sport?

Emmy:

Jodå!

Greta:

Jodå! (Skrattar.)

Helena:

Ridning är det bästa som finns!

När jag frågade eleverna i fokussamtalen om de själva idrottade, svarade fler tjejer än killar
ja. Tre killar sysslade inte med någon sport alls, även om en av dem uppgav att han tänkte
börja gymma, och två var inte ens intresserade av att titta på idrott. Bland flickorna var det
bara en som inte sportade. Två av dem hade till och med dubbla idrotter, speedskating och
fotboll samt fotboll och dans.
Bilden av killar som sportintresserade tycks dock mycket stark. Killarna som inte gillade
sport betecknades som undantag av eleverna. De betonade även att man inte behöver hålla på
med något själv för att gilla att titta på ishockey och fotboll, vilket alltså flera pojkar gjorde.
Den allmänna diskursen förknippar pojkar med idrott så till den grad att även de killar som
själva inte idrottar verkar se sig själva som lätt avvikande.
7.7 Kläder och mode
Totalt 50 av personerna på bilderna bär långbyxor, det vill säga sju av tio. Andelen är ungefär
lika stor bland tjejerna som bland killarna. Var fjärde avbildad flicka eller kvinna (9 av 36) har
klänning, och långklänningar är då något vanligare än kortare varianter. Två tjejer har shorts,
medan 10 av de 35 killarna bär shorts eller badbyxor.
Flera av flickornas teckningar tycks avbilda personer med intresse för kläder eller mode.
En tjej är enligt skyltar på ”Fashion week” och bredvid en annan syns logotypen till tidningen
!
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BILD 7.4. Kläder och mode.

Elle. Någon står framför ett butiksfönster där det står ”SALE”. Ytterligare en flicka går på
röda mattan i långklänning, och flera andra i långa klänningar tycks befinna sig på bröllop
eller fest.
Bea:

Klänningar, det är ganska enkelt att rita egentligen. Och man kan göra dem
hur man vill. Det finns ju inget stopp på hur man kan rita klänningar på.

Cecilia:

Och så är man tjej.

Bea:

Ja. Det är väldigt tjejigt liksom. Och det får en tjej att se ... alltså det får det
att se ganska fint ut. Så att ... liksom så där ... Ja ...

Flickorna visar här exempel på konnotativa tolkningar av bilderna med långklänningar,
som att det är ”tjejigt” och ”fint”.
Maja Jacobson (1994) har studerat ungdomars klädstil och påpekar att man kan se klädseln
som ett tecken i språklig bemärkelse, alltså som resultatet av uttryck och innehåll och de
associationer de förmedlar.
Ett och samma plagg kan också få olika betydelse i olika samhällen eller beroende på hur
det kombineras med andra plagg. De långa kjolar som var normen för hundra år sedan
förknippas i dag med exklusiva fester och att gå på röda mattan. Tecknets uttryck är
detsamma, men innehållet har ändrats. Konnotationen handlar i dag om kvinnlighet, skönhet
samt exklusiva miljöer och fester.
7.8 Färger
Någon tydlig skillnad mellan killarnas och tjejernas val av kulörer är svår att se. Många
flickor har klara färger, men det har många killar också. Det är ganska få motiv som kläds i
svart-vitt eller brunt, men detta förekommer hos både killar och tjejer.
I gruppsamtalet där bara killar deltog kom vi in på kläder och färger, och vad killarna
gillade att ha på sig.

!

Kevin:

Såna här tröjor tycker jag om. (Fingrar på sin huvkofta.)

Ivar:

Ja, huvtröja, stickat ... Så det är ... lite allt möjligt faktiskt.

Jag:

Färger?
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Ivar:

Ja, helst lite halvmörka färger, tycker jag.

Kevin:

Ja.

Johan:

Ja.

Ivar:

Ja, nu i dag har jag en vit tröja på mig i och för sig ... (Nyper i sin tröja och
ler.)

Johan skrattar.
Kevin:

Det är inte såna här starka färger, typ lila eller typ ...

Johan:

Rosa!

Kevin:

Ja ... Det brukar jag inte ha på mig!

De andra skrattar till.

Den genusmässigt mest laddade färgen är sannolikt rosa. Färgen har ett mycket starkt
symbolvärde, förknippat med kvinnlighet, eller snarare ”flickighet”.
Tolv av de avbildade tjejerna, alltså exakt en tredjedel, bär ett plagg, smycke eller
hårprydnad i rosa. Ofta är det bara någon detalj. Ytterligare några få har målat något annat på
bilden i färgen; exempelvis leder en tjej en hund vars halsband är rosa.

BILD 7.5. Personer som bär ett eller flera rosa plagg.

Bara en av pojkarnas personer bär ett rosa plagg; en portföljbärande man vars slips har den
färgen. Ytterligare en manlig elev har använt färgen i bakgrunden, på ett par gardiner.
I de fall jag varit tveksam om färgen är rosa eller röd har jag valt att tolka den som röd.
I övrigt kan jag inte märka någon tydlig skillnad mellan killarnas och tjejernas val av
kulörer. Det är ganska få motiv som kläds i svart-vitt eller brunt, även om det förekommer hos
både killar och tjejer. Klara färger är däremot vanliga hos båda könen. De elever jag träffade
för fokussamtal hade mer dämpade färger på kläderna, i synnerhet pojkarna. Och själva vill
inte killarna nödvändigtvis använda kläderna de tecknat.
Lukas:

Nä, jag skulle inte ... Jag skulle inte gå på stranden med ett lila linne och
gröna shorts.

Johan:

Nä, inte ett gult linne heller med blå skärm ...

De andra tittar på Lukas och Johans bilder och skrattar högt.
!
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Även om snittet på kläderna ser ganska vanligt ut har alltså dessa pojkar använt sig av
färger som de inte skulle bära själva, allt för att markera att personen på bilden är en speciell
”typ”.

BILD 7.6. Tjejer med smala midjor och stora huvuden.

7.9 Kroppsbyggnad
Könet på den tecknade personen markeras ofta av en lätt timglasformad kropp i tjejernas fall.
Killarnas kroppar är mer raka. Några undantag finns i form av bland annat triangelformade
överkroppar med breda axlar.
Bara en person ser överviktig ut. Annars har eleverna tecknat smala människor, ofta
påfallande smala.
Bea:

Ska du rita en tjock, det är liksom ... Då kan nån tycka att man är lite löjlig
och lite omogen och sånt där också. Då ritar man ju en smal.

Jag:

Varför skulle det vara löjligt och omoget att rita en tjock?

Cecilia:

Då tror de typ att det är för att jävlas.

Bea:

Ja, precis. Då tror de att det är för att jävlas. Med nån.

Förutom risken att det skulle uppfattas som att man retade någon överviktig i klassen så
menade flera elever också att det är enklare att rita smala personer.
Det har länge förts en debatt i massmedia om att alltför smala modeller kan utgöra dåliga
förebilder för unga tjejer. Härom året orsakade modejätten Ralph Lauren rubriker då företaget
låtit retuschera en bild så att modellen blev onaturligt smal. ”Midjan är smalare än hennes
huvud” skrev bland annat Aftonbladet i sin nätupplaga (http://www.aftonbladet.se/wendela/
article12041582.ab). Även anorexisjuka människor brukar i verkligheten ha midjor som är
klart bredare än huvudena, varför modebolagets retuscherade bild framstår som helt orimlig
för betraktaren.
Men detta fenomen återfinns på många av flickornas teckningar. Midjan är extremt smal,
samtidigt som huvudet ofta är överdimensionerat. Jag har mätt huvudets bredd och jämfört det
!

20

med midjemåttet på bilderna. Jag har räknat bort fluffigt hår och försökt uppskatta var själva
skallen är, så en viss felmarginal kan finnas. Men resultatet är ändå mycket tydligt: Närmare
hälften av flickornas bilder föreställer tjejer eller kvinnor vars midjor är ungefär lika smala
eller smalare än huvudet. Även bland de återstående flickornas bilder finns flera där midjan
bara är marginellt bredare än huvudet.
Att eleverna inte får proportionerna helt rätt är inget anmärkningsvärt. Händer och fötter är
exempelvis ofta något för små. Det har läraren i något fall påpekat via en kort notering på
baksidan av bilden. Men att händer och fötter blir för små förekommer på såväl killarnas som
på tjejernas bilder. De smala midjorna och de stora huvudena tycks däremot vara ett
genusbundet fenomen som förekommer enbart hos flickor.
Att förstora eller förminska vissa kroppsdelar kan vara ett stilistiskt grepp när man tecknar
människor, och det behöver inte vara något fel med det. Men frågan är om eleverna är
medvetna om vad de gör; särskilt som uppgiften gick ut på att teckna en människa med
naturtrogna proportioner.
Stora huvuden skulle kunna vara en kvarleva från barndomens värdeperspektiv, med rötter
i småbarnsålderns huvudfotingar. Men det förklarar inte varför det hänger kvar bara hos ena
könet.

BILD 7.7. Killar med jämförelsevis små huvuden.

Killarna avbildar visserligen också smala personer, men dessa har inte förstorade huvuden.
Tvärtom finns flera exempel där huvudena snarast ser små ut i förhållande till kroppen.
Kanske har flickornas sätt att rita påverkats av den estetik som spridits via tecknade bilder,
från 1930-talets Betty Boop till dagens populära stilar som manga och anime, som
karaktäriseras av små kroppar med runda huvuden och stora ögon. Men det utseendet gäller å
andra sidan även pojkar i manga och anime.
Fotomodellernas trådsmala ideal är däremot mer genusbundet, liksom leksaker som Barbie
och Bratz. Det sistnämnda är en docka med ännu smalare kropp än Barbie och ett jättestort
huvud. Det finns onekligen just något docklikt över flera flickors bilder.
Karin Aronsson (1997) har i sin jämförelse av barnbilder från tre generationer funnit att
flickor oftare gestaltar skönhet och relationer, medan pojkar visar kamp och bedrifter. Om
flickbilder handlar om inre drama så handlar pojkbilder om yttre drama och action. En möjlig
förklaring till flickornas förstorade ansikten kan i det perspektivet bero på en vana att skildra
inre drama. Kanske handlar det om att få plats med detaljerade ögon – själens spegel.
!
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BILD 7.8. Ögonfransar som ett tecken för kvinnlighet. (Detaljbilder.)

7.10 Ögon
Åtta av tio tjejer (30 av 36) har ditritade ögonfransar, något som inte ens förekommer hos en
av tio killar (3 av 35).
Flera tjejer har också tecknat större ögon än vad som är möjligt i verkligheten, och en
flicka blundar med ena ögat, täckt med lila ögonskugga. Kanske flirtar hon med betraktaren.
Att många ritar för stora ögon var några av de elever jag träffade själva medvetna om.
Helena:

De flesta kan rita för stora ögon.

Emmy:

Ja.

Greta:

Stora öron har jag ritat. (Skrattar.)

Jag:

Sa ni det innan, det här om ögonen, eller märkte ni det efteråt?

Emmy:

Men vi hade ansiktet, va? (Till de övriga.) Hade vi inte ansiktet?

Helena:

Jo, när det var ansiktet, då ritade ... då ritade de flesta rätt stora ögon.

Emmy:

Hade vi inte an... alltså att vi hade proportionerna i ansiktet, en gång?

Helena:

Jo.

Greta:

Det gjorde vi ju innan. Då fick vi ju göra ett porträtt.

Emmy:

Ja.

Helena:

Men det är väl för att de flesta är vana att rita manga och sånt dära. De ska
ju ha stora ...

Skillnaden mellan könen är i vilket fall påtaglig. Tjejernas ögon är större och tydligare än
vad som kan tyckas rimligt (Bild 7.8.). Bland killarna är det däremot tio som inte ens visar
ögonen. De är täckta av exempelvis slalomglasögon eller svarta solglasögon. (Bild 7.9.).
Kanske har flickorna en större benägenhet att vara detaljrik i sitt tecknande, något som
underlättas av att deras figurer i genomsnitt får ta större plats på papperet. Att rita dit naglar är
också mycket vanligare bland tjejer; oftast i form av små färgklickar som föreställer
nagellack. Å andra sidan kanske både ögonfransar och naglar är viktiga sätt att markera kön.
Ögonfransarna blir i det sammanhanget ett tecken vars innehåll är femininitet. Flera av de
tjejer som ritat ögonfransar bar för övrigt själva inte mascara när jag träffade dem.
!
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Att göra ögonen särskilt synliga kan också handla om att flickorna oftare vill gestalta inre
drama medan pojkarna fokuserar på yttre dramatik (Aronsson 1997).

BILD 7.9. Dolda ögon och ansikten.

Man kan fråga sig varför många av killarna döljer ögonen. Men frågan kan vara felställd
och borde kanske snarare handla om varför inte fler tjejer sätter mörka solglasögon på sina
motiv. En orsak kan vara att de då skulle dölja ”själens spegel”, en annan att de skulle tappa
ett viktigt tecken för kön. Har personen dessutom bylsiga skidkläder finns risken att man inte
alls ser att det är en kvinna.
Samtidigt ligger tjejernas tydliga ögon och killarnas dolda blick i linje med med vad Anja
Hirdman (2002) fann i sin avhandling om hur män och kvinnor skildrats i svensk veckopress.
Hon konstaterar att mäns blickar i framför allt Fib aktuellt sällan är riktade mot publiken.
”De är i färd med något och ägnar andra saker sin uppmärksamhet och etablerar inte en
personlig relation till betraktaren. Det är som att betraktandet av män måste motiveras,
blicken ska inte dröja vid deras ansikte och kropp, utan riktas mot deras handlande”
(Hirdman, 2002, s. 255).

Om kvinnorna i Veckorevyn skriver hon däremot:
”Den kvinnliga modellens blick är på en gång kontaktsökande och inåtvänd, den liknar
mest den vi kastar i spegeln när vi granskar oss själva, provar poser, osv.”
(Hirdman, 2002, s. 263).

Ur den synvinkeln handlar tjejernas blickar just om att se på människor och söka kontakt
– samtidigt som där finns en medvetenhet om att de själva är betraktade.
7.11 Frisyrer
Av tjejerna är det bara en som har kort hår. Tre har halvlång pagefrisyr och resten långt hår,
om än uppsatt i några fall. De med långt hår har ofta breda och fluffiga frisyrer.
Bland killarna finns två med långt hår; båda tycks av attributen i övrigt vara rockmusiker.
Långt hår har blivit ett tecken på kvinnlighet och något som bara vissa män tycks kunna kosta
på att ha med manligheten i behåll.
Sex killar har huvudet dolt av hjälm eller mössa. På de bilder där håret syns – eller
rimligen borde synas – har fem killar valt att över huvud taget inte rita dit det.
!

23

BILD 7.10. Fluffigt hår, eller nästan inget alls. (Detaljbilder.)

Maja Jacobsson (1998) har studerat unga mäns klädstilar. Hon konstaterar att fler män än
tidigare verkar måna om sitt utseende och klär sig för att attrahera det motsatta könets blickar,
på samma vis som kvinnor klär sig för en manlig blick. Men gränsen mellan kvinnligt och
manligt är för många män viktig att bevaka.
”För att känna sig manliga måste de undvika allt som kan ge intryck av kvinnlighet. Ju
sämre självkänsla en ung man har, desto mer ängsligt bevakar han gränserna mellan vad
som är maskulint och feminint i klädsel och yttre framtoning.”
(Jacobsson, 1998, s 289)

Hår blir i det sammanhanget inte ens viktigt att rita dit. Samtidigt kan alltså rockmusiker
ha långt hår. Det långa håret är generellt ett tecken för kvinnlighet, men i kombination med
läderjacka och elgitarr förändras tecknets innehåll till att beteckna en viss typ av manlighet.
På samma vis tycks ett kalt huvud kunna signalera att här står det en man. I vilken
utsträckning det är förknippat med en viss typ har jag inte kunnat utröna.
7.12 Ålder
De avbildade människorna ser i allmänhet unga ut. Några få undantag finns bland pojkarnas
bilder. Där finns två beväpnade män med skägg, Charlie Chaplin, en nedgången uteliggare
med hår på kroppen samt en tjock man med mustasch – en ”mafioso” enligt en av killarna
som nämnde just den bilden i gruppsamtalen.
Även om krig och modevisningar förekommer så avbildas de flesta i miljöer där eleverna
själva skulle kunna vara. Skolsalar, slalombackar, stränder eller vanliga gator och hus.
Karin Aronsson (1997) hänvisar till undersökningar som visar att västerländska barns
bilder är mer självcentrerade än i andra kulturer, och att barn i Sverige ritar personer av det
egna könet och den egna åldern i större utsträckning än barn i vissa andra länder. De svenska
bildfigurerna tänker oftare på kläder, nöjen och lek, medan algeriska, etiopiska och israeliska
figurer tänker på skörd, krig och svält samt känner oro för familjen.
Personerna på åttondeklassarnas bilder är alltså unga och finns ofta i miljöer där eleverna
själva kan tänkas vara. Återigen finns anledning att påminna om att läraren kan ha använt ord
som ”killar och tjejer” – alltså ord som antyder en viss ålder – när hon talade om för eleverna
vad de skulle teckna.
!
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BILD 7.11. Svarthåriga eller mörkhyade män. (Detaljbilder).

7.13 Etnicitet
Personerna på elevernas bilder är nästan alla vita. Ett tydligt undantag finns: en mörkhyad
man i svartlockigt hår och röd-grön-gul rastafari-mössa. Här tycks etniciteten höra ihop med
den avbildade ”typen”. En annan elev har ritat en soldat som inte är fullt lika mörkhyad men
där eleven förstärkt hudnyansen med brun penna, något som är extra tydligt på händerna. Det
är svårt att veta i vilken utsträckning det föreställer en kraftig solbränna eller en medfödd
hudfärg.
Flera i de aktuella klasserna har svart hår och mörkare hy än den etniskt skandinaviska.
Svarthåriga flickor kan teckna blonda tjejer i långklänning medan blonda pojkar ritar
svarthåriga krigare eller mafiosos.
Det kan tyckas harmlöst eller snarast positivt att man väljer att rita bilder av människor
som ser annorlunda ut än sig själv. Men det kan också vara så att detta avspeglar fördomar
eller schablonbilder. Två beväpnade män har båda svart skägg. Den tredje mannen med
eldvapen har lite mörk hy. Ur den aspekten kan det finnas anledning att fundera över hur
elever väljer hud- och hårfärg och vad det är för värderingar som finns bakom.

7.14 Symboler och smycken
Hjärtan förekommer på fyra tjejers bilder men inte på någon killes. Flickorna kan exempelvis
ha ett halssmycke format som ett hjärta, eller så är det ett hjärta klottrat på väggen bakom.
Andra symboler som förekommer hos tjejerna, men inte alls eller sällan hos killarna, är
stjärnor, kors, fredsmärken och dödskallar. Dödskallar förekommer på två flickors bilder, dels
på en tröja, dels som tatuering, men inte på någon pojkes teckning.
En bidragande orsak till de många symbolerna i tjejbilder kan vara att dessa saker i ett
flertal fall finns på smycken, något som cirka hälften av de avbildade tjejerna bär, men bara
en av killarna.
Logotyper och namn på företag, föreningar eller rockband finns däremot på tio killars
bilder (Mercedes, Nike, Adidas, O’Neill, AC/DC, Mötley Crüe, Armada, Marshall m.fl.), men
bara på två av tjejernas (Elle respektive Converse).
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BILD 7.12. Logotyper och symboler. (Detaljbilder.)

En spontan reflektion är att flickornas symboler handlar om exempelvis kärlek, det vill
säga inre känslor och värderingar, medan pojkarnas handlar mer om yttre status.
Å andra sidan kan man kanske hävda att kärlek ger yttre status i tjejernas värld, medan de
nämnda rockgruppernas musik innebär starka känslor i killarnas värld.
7.15 Miljö
Eleverna fick i uppgift av läraren att måla även bakgrunden. Huruvida de ville måla dit
byggnader och föremål eller bara enfärgad mark/himmel eller golv/vägg var upp till dem.
Nästan var fjärde elev har valt en enfärgad eller tvåfärgad bakgrund, utan möbler, buskar
eller andra attribut. Någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickor syns inte här.
Lukas:

Jo, bakgrunden valde jag för att den var enkel att göra. Fast det blev inte
riktigt som jag hade tänkt mig. Det ser mer ut som en öken och ... eh ...
himmel bakom. Tycker jag.

Tolv elever är avbildade inomhus, och ytterligare ett fåtal i en miljö där det är svårt att se
om de är inne eller ute. Av eleverna inomhus är åtminstone två på skolan och två på fest. Det
sistnämnda visar sig i bord med tårtor samt en diskokula, samt naturligtvis även i deras
klädsel.
Den stora majoriteten är alltså utomhus. Vanligast är att de står på något grönt som kan
förmodas vara gräs; det gäller fjorton personer. Ytterligare nio står eller går på vad som ser ut
att vara gångvägar i parkmiljö. Var tredje bild innehåller alltså tydlig grönska.
Fyra personer är på stranden och tre finns i tydlig stadsmiljö, medan tre är i slalombacken
och åtminstone två till står i snö. På de två sistnämnda visar bland annat en adventsljusstake
att det är jultid. Bilderna tecknades ju också i december. Tegelmurar som bakgrund
förekommer på tre bilder, och bilar på lika många.
På flera av de övriga är miljön bara svagt antydd. Man kan exempelvis se en dörr eller
något slags vägg.
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Som nämnts tidigare är miljön ofta sådan att den kan tänkas vara hämtad från elevernas
eget liv. I andra fall, som med röda mattor och krig, kan den vara hämtad från tidningar eller
tv-spel de ägnar sig åt.
På några bilder tycks bakgrunden ritad i en annan skala än själva personen. Hus och
möbler är för små i förhållande till människans längd. Det är som om ett visst värdeperspektiv
smyger sig in. Människan står i centrum; det övriga är inte lika viktigt.
Blandperspektiv förekommer också på flera bilder. Medan personen är avbildad rakt
framifrån så syns bilen eller bordet bakom personen ovanifrån. Det märks även på vägar och
stigar som inte smalnar av i fjärran som de skulle göra på en fotografisk bild, utan snarare
tycks avbildade uppifrån.
Att få perspektivteckning rätt är svårt, men att blanda perspektiv kan också vara ett
stilistiskt grepp. Hur medvetna eleverna varit om vad de gjort är oklart.
7. 16 Övrigt
Jag har gjort försök att studera andra faktorer också, som huruvida människan på bilden ler
eller inte. Men efter att ha tittat igenom bilderna några gånger kände jag att gränsdragningen
mellan leende och allvar blev för svår. De flesta personer av båda könen har ett tämligen
neutralt ansiktsuttryck på bilderna.
Gester var också en tänkbar punkt, liksom hur mycket naken hud man ser, men då jag
försökt titta på detta har jag inte funnit något särskilt intressant.
I elevernas uppgift ingick för övrigt att hela kroppen skulle synas tydligt, varpå samtliga
personer avbildas stående, riktade rakt mot betraktaren. Måhända skulle skillnaderna mellan
flickors och pojkars bilder ha framstått som ännu tydligare om det stått eleverna helt fritt att
teckna personer som inte bara står utan på olika sätt är fysiskt aktiva.
7.17 Elevernas lärdomar
På en fråga om vad de har lärt sig av uppgiften började flera elever prata om
människokroppen.
Greta:

Ja, man lärde sig mycket pro... proport... (Brister i skratt.) Jag kan inte
uttala det!

Emmy:

(Mycket tydligt.) Proportioner.

Jag:

Var det nånting som var lite ”Aha! Det har jag inte tänkt på förut.”?

Greta:

Armarna.

Helena:

Ja, jag har inte tänkt på att benen ska vara så långa.

Proportioner var ett svar som återkom, och att en människas längd kan mätas i huvuden.
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Bea:

Det skulle vara en speciell längd på hela kroppen. Så att man skulle få
alla ... liksom former och ...

Jag:

Hur då speciell längd?

Cecilia:

Den var så här tvungen att vara åtta huvuden lång. Så här: En två tre fyr
fem sex ...

Bea:

Det var för att man skulle se hela kroppens former och ... del av former ...

David:

Oj så. Jag har ett huvud längre ... Vi har ett huvud för lång!
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Cecilia:

(Allvarligt.) Åh nej! (Skrattar till.) Nej ...

Få elever kom i gruppsamtalen in på lärarens andra syfte med övningen, att de skulle
reflektera över hur människor skapar olika stilar med hjälp av kläder och andra attribut.
Kanske hade de fullt upp med proportionerna. Å andra sidan kanske detta med att kläder
uttrycker något är så självklart för dessa ungdomar att de inte fann anledning att reflektera
över det.
Klasserna samtalade för övrigt inte om bilderna när de var färdiga, utan lärdomarna
gjordes under lärarens genomgång och medan de tecknade.

7. 18 Betyg och omdömen
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FIGUR 7.1. Betygen för pojkarnas respektive flickornas bilder.

Bildläraren i de aktuella klasserna har som vana att ge eleverna betyg på varje färdig bild.
Ibland får de även en kommentar om vad de gjort bra eller kunnat göra bättre. På så vis
utvärderas deras arbete löpande under terminerna, i stället för att allt arbete ska ses över i
slutet av läsåret eller terminen.
Läraren har skrivit kommentarer på ett tiotal bilder. Det kan stå ”Fint med arbetad
bakgrund” eller ”Lite väl korta armar. Öva mer på proportionerna.” Vissa fall av stora ögon
och små fötter har noterats av läraren, men det finns ingen kommentar om det hos tjejerna så
vanliga fenomenet med stora huvuden och smala midjor. Vid en spontan anblick ser dessa
bilder kanske normala ut för människor i vår kultur, förmodligen just för att de är tecknade. Vi
har sett mycket mer extrema tecknade figurer, som Betty Boop eller manga-karaktärer.
Samtliga 71 bilder i undersökningen är betygsatta. Lägsta betyget är G- och högsta MVG.
Vanligaste är VG, och där ligger även snittbetyget, om än nära gränsen till ett VG-.
Snittbetyget har jag räknat ut genom att ge bokstäverna siffror, från 1 för VG- till 8 för MVG.
!
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Här skiljer sig resultaten signifikant för pojkar och flickor. Tjejernas medel är 5,46 (alltså
VG på gränsen till VG+) medan killarnas är 3,7 (VG- nära gränsen till G+). Skillnaderna syns
över hela linjen. De sju elever som fått lägst betyg, G eller G-, är samtliga pojkar. Av de sju
elever som fått MVG är en kille, resten tjejer. Och medan medianbetyget för killar är G+ så
ligger flickornas medianbetyg på VG. (Figur 7.1)
Detta ligger i linje med statistik för hela riket. Det finns en markant skillnad i flickors och
pojkars slutbetyg i många ämnen, till flickornas fördel. Bild är, tätt följt av hemkunskap, det
ämne där glappet är störst. 27 procent av flickorna får MVG, att jämföra med 8 procent av
pojkarna (Marner et al, 2005).
Detta kan dock vara en skillnad som växer fram under grundskoleåren. Vid bedömning av
ett stort antal bilder gjorda ev elever i årskurs 3 och 4 var pojkarnas och flickornas resultat
tämligen lika (Wetterholm, 2001).
Gruppsamtalen tyder på att prestation är viktigt för många flickor, åtminstone enligt
killgruppen.
Lukas:

... Men jag tror att de har tänkt lite längre också, än
killarna. Alltså, i framtiden. Bestämt vad de ska göra, och grejer.

Kevin:

Vi kan inte tänka så långt innan ...

De övriga ler.
Lukas:

Näe ...

Ivar:

Vi tar en dag i taget.

Johan och Lukas: Ja
Jag:

På vilket sätt ... (Till Lukas som börjat säga något.) Eller vad tänkte du
säga?

Lukas:

Vissa killar blir ju glada åt G, och de (tjejerna) blir ju sura om de får VG.
(Fnyser lite.) De vill ha MVG.

Jag:

Hur pratar de om sina bilder eller om betygen, då ... tjejerna? Vad kan de
säga?

Ivar:

Ja de undrar ”Varför fick du VG och inte jag för? De är ju typ likadana. (Är
tyst några sekunder.) Jag vet inte hur betygssystemet funkar i bild, vad det är
som krävs för att du ska få ... visst högt.

Lukas:

Fast många tjejer tycker ju att ... Alltså de säger ju att de har ... Alltså tjejer,
de säger att de har ritat ... ja, att de tycker sin bild är ful ...

Ivar:

Ja, men det säger de bara.

Lukas:

... men innerst inne så tycker de inte det. De säger det bara för att alla ska
kolla, och ... för att den är snygg, så att de ska få bättre självförtroende. Det
tror jag, det är många som inte har så jättebra självförtroende som säger så
bara.

Pojkarna definierar sig själva som personer som tar en dag i taget, utan större
framförhållning och ambitioner, medan de säger att många flickor har lågt självförtroende och
söker bekräftelse i form av beröm och betyg.

!
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7.19 Inspiration
Både bildmaterialet i sig och samtalen med eleverna tyder på att de i stor utsträckning
påverkas av varandra. Bilder av idrottande killar är exempelvis mycket vanligare i en klass
bilder, men inte alls i en annan. På samma vis kan närmare hälften av tjejerna i en klass välja
att rita långklänningar, fastän det knappast alls förekommer i övriga klasser.
Det finns även flera exempel på hur elever som satt bredvid varandra i bildsalen ritat
liknande motiv.
Ivar:

Jamen det är ju så ...

Jag:

... om man sitter bredvid varann ...?

Ivar:

En kommer på en jättekanonidé, då vill nån annan också ... Fast de gör om
den litegranna.

Varifrån inspirationen i övrigt kommer är svårare att få svar på. I intervjuerna uppgav
eleverna spontant att de inte haft några särskilda förebilder eller tankar.
Greta:

Jag tog direkt från fantasin. Det brukar jag göra.

Även när jag senare under samtalet gav exempel på sådant man kan inspireras av, som
tidningar eller filmer, hävdade eleverna i allmänhet att de bara använt sin fantasi. Men tre av
eleverna uppgav att de hämtat idén till motivet från dator- eller tv-spel.
Helena:

Ja. Jag hade nyss spelat nåt hästspel eller vad det nu var, och då handlade
det om en sån här tjej och jag tyckte att det var en bra person. Så jag ritade
av den.

Jag:

Det handlar om en tjej som ...?

Helena:

Jaa ... Det är ju ... så att ... hon tycker om hästar och är bra i skolan så jag
ritade av den personen.

Jag:

Okej. Men man ser inga hästar nånstans ...?

Helena:

Näe. Det är nog lite svårt att rita hästar i ett bibliotek, så där.

En av killarna hade en mer visuell koppling mellan spelet och sin bild.
David:

Jag tänkte lite på nåt tv-spel som heter Bioshock när jag gjorde det där, när
han lyser med ögonen ... skuggorna ...

Även en annan kille hade inspirerats av samma tv-spel, men dessa två var vänner och kan
ha påverkat varandra.

7.20 Tolv elever om personerna på sina bilder
Vid gruppsamtalen fick eleverna kort säga något om sina bilder och personerna de ritat. Här är
det väsentliga i det de sa. Tre streck inom parentes, (---) markerar att andra repliker klippts
bort där.
!
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BILD 7.12. Anton.

BILD 7.13. Bea.
”Ja, jag valde en lite sportigare
människa. (---) Pojk-flick-aktig! (---)
Hon är en sån här som inte bryr sig så
mycket om sitt utseende, och så. (---)
Det ska inte vara en sån där som har
mycket kläder på sig och så mycket
smink. Hon ska se ganska enkel ut.”

”Prydsam och ordentlig.
(---) Utbildad kanske.”

BILD 7.14. Cecilia.

BILD 7.15. David.
”Ja, jag tänkte att det skulle se snyggt
ut om det skulle vara så här skuggigt
bakom han och så har han nånting att
lysa med och så ser man färgen på
gubben som är bakom. (---) Modig,
skulle jag kunna säga! Han är ... Jag
vet inte hur jag ska förklara ...”

”Ja, min bryr sig mycket om hur hon
ser ut. Lite så här smal ... Så här ...
håret och kläderna och så ... (---) Hon
är inte emo. Hon ser bara ut som ett
emo, typ, i håret. (---) Hon är inte
ordentlig. Hon är ... Hon tål sig själv.
Typ.”
!
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BILD 7.16. Emmy
”Lite, sådära, mörk. --- Den här står
och röker på busstationen. (---) Jag
såg den här, precis den här, jag såg
henne gå förbi mig i Stockholm. Så
hade hon en hårsprejburk i bakfickan.
Jag tyckte det var lite kul. (---) Jag var
liten, och så hennes hår var
fantastiskt tyckte jag. Ja ...”

BILD 7.17. Felicia.
”Vardaglig liksom. Och så. (---) Ja,
hon är snäll och omtänksam kanske.
Den här tjejen är så duktig av sig i
skolan. Hon slarvar ingenting; hon
glömmer inga ... (---) Hon slarvar inte
med läxorna.”

BILD 7.18. Greta.
”Jag gillar hästar, och då ville jag
också göra en hästtjej. (---) Hon
tycker inte att utseendet betyder
nånting. (---) Hon tar ansvar för andra,
men hon tar inte lika mycket ansvar
själv, så här för sig själv. Snäll och
omtänksam.”
!

BILD 7.19. Helena.
”Jag har gjort en skoltjej och sånt.
(---) ... väldigt duktig i skolan. Snäll.
Ja, omtänksam. Hon kanske inte bryr
sig så jättemycket om sig själv,
men ...”
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BILD 7.20. Ivar.
Det är ... ja, en vampyr ungefär då. På
nåt sätt. På julafton ... (---) Ja...
Randiga byxor. En blå tröja bara. Så
det var mest bara fantasin som ... Jag
liksom bara gjorde nånting. (---)
Väldigt udda. Fantasy. Overklig.”

BILD 7.21. Johan.
”Jag har ritat en kille som är ute en
varm sommardag. (---) Det han tycker
liksom är bra och inne i modet. (---) ...
vill träna mycket och försöka se så
stark ut som möjligt. (---) En rolig ...
kille.”

BILD 7.22. Kevin.
”Ja, han har en massa trasiga kläder,
den här snubben. Två olika skor på
sig. Ja... han tar på sig liksom
kläderna han får. (---) Tyst-låten. Går
helst för sig själv kanske. (---) Han är
nog inte så snäll. (---) Ja, han är ... ja,
vad ska man säga ... Det är taget från
ett ... ett tv-spel. Jag spelar väldigt
mycket tv-spel.”
!

BILD 7.23. Lukas.
”Alltså många såna här som är
muskliga killar, som är stora, de
brukar ju ofta gå omkring i shorts på
stranden och grejer. (---) Han försöker
vara bland de coola killarna, om man
säger så. Försöker stila upp sig
litegranna, ska vara stark på stranden.
(---) Snäll. Kanske lite rolig.”
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När flickorna beskrivit personerna på sina bilder använde tre av dem orden ”snäll och
omtänksam”. Dessa tre var i samma samtalsgrupp och påverkade sannolikt varandra.
På samma vis förekommer ordet ”rolig” hos två killar som också var i samma grupp och
som dessutom satt bredvid varandra och tecknade likartade motiv.
Utseende och attityd till sitt utseende är ett återkommande tema i flera kommentarer. Om
killarna på stranden sägs att de försöker ”stila upp sig” och använder kläder som ”är inne i
modet”. En annan figur av manligt kön, en av de beväpnade, tar däremot ”på sig liksom
kläderna han får”.
Även flera av tjejerna tar upp huruvida personen i fråga bryr sig om eller inte bryr sig om
hur hon ser ut.
Över huvud taget tycks de beskriva sina bilder utifrån vad andra har sagt; de förhåller sig i
sin beskrivning ofta till föregående talare. En pojke beskriver killen på sin bild som
”ordentlig” och en flicka i samma samtalsgrupp kontrar med ”inte ordentlig” om sin tjej. Det
exemplet visar också att inte alla beskrivningar följer könsstereotypiska mönster.

8. Sammanfattande diskussion
Mina tre huvudfrågor handlade om hur tonåriga elever skildrar människor i bild, hur genus
påverkar deras alster och vad de själva säger om bilderna.
Jag har funnit att åttondeklassarna i undersökningen främst tecknar unga, smala personer
av sitt eget kön. De placeras mitt på papperet och står ofta i miljöer som kan vara hämtade
från elevernas eget liv. Men inslag av glamourösa livsstilar såväl som krig förekommer också.
Eleverna klär sina motiv mer färgglatt än de tycks klä sig själva i verkligheten. Närmare
hälften av de avbildade personerna håller i något föremål eller har något alldeles intill sig,
vanligen en väska. Ett visst värdeperspektiv smyger sig ibland in, på så vis att föremål i
omgivningen är underdimensionerade i förhållande till människorna.
När eleverna pratar om sina bilder handlar det ofta om personernas utseende och deras
attityd till sitt utseende, men de kan även ge dem egenskaper som ”snäll” eller ”rolig”. Vid
samtal i grupp förhåller eleverna sig ofta till vad andra sagt, på så vis att de antingen säger
något liknande eller pekar ut skillnaden mellan tidigare bilder och sin egen. Medvetenheten
om varför de gjort de val de har gjort tycks ofta låg. Få kan uppge någon tydlig
inspirationskälla, utan de hänvisar till sin fantasi.
Vad gäller genus märks många och tydliga skillnader.
I en uppgift som går ut på att teckna en människokropp med rätt proportioner har hälften
av alla flickor ritat kvinnor eller tjejer vars midjor är lika smala eller smalare än deras
huvuden. Eller om man så vill, vars huvuden är bredare än deras midjor.
Tjejer ritar tjejer, och killar ritar killar. Pojkar förknippas med idrott och våld och tjejer
med skönhet och mode. Människan tar större plats på flickornas bilder, och ögonen är väl
synliga. Pojkarna låter människan ta mindre plats men ger honom fler tillbehör. De döljer
oftare ögonen. Flickornas symboler handlar om kärlek. Pojkarnas om yttre status.
Karin Aronsson (1997) har i sin jämförelse av barnbilder från tre generationer funnit att
flickorna oftare gestaltar skönhet och relationer, medan pojkarnas bilder visar yttre kamp och
bedrifter. En möjlig förklaring till skillnaderna hos eleverna i min undersökning är att flickor
än i dag har för vana att skildra skönhet och inre drama, medan pojkarna är vana att skildra
yttre aktivitet. Detta kan kanske ligga bakom de stora flickhuvudena med tydliga ögon och det
faktum att pojkarna tecknar mindre människor med fler saker.
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Samtidigt är flickornas stora huvuden, framträdande ögon och smala midjor hämtade från
den bildvärld eleverna har omkring sig snarare än från verkligheten. Samma sak gäller
pojkarna med vapen. Dessa bilder tyder på att Illeris (2002) har rätt i sin tes att barns
bildskapande handlar mer om att förhålla sig till det de ser på andra bilder än att skildra sin
yttre verklighet, eller för den delen om att uttrycka inre känslor.
Anja Hirdman (2002) konstaterar dock att kvinnor via bilder i bland annat Veckorevyn
skolas in i ett sätt att betrakta sig själva. Bilderna förmedlar idéer om femininitet till
betraktaren, då de visar vilka gester, poser och ansiktsuttryck som illustrerar ”kvinnlighet”.
Och medan kvinnan står där inaktiv och tittar på sin betraktare så har mannen blicken vänd åt
ett annat håll, mot sin aktivitet.
När elever i årskurs 8 tecknar bilder av en människa ligger ingen tydlig agenda bakom, till
skillnad från exempelvis reklambilder som är skapade för att sälja. Eleverna kan vilja vinna
kompisars gillande och de vill sannolikt ha bra betyg, men de har knappast något medvetet
budskap med sin bild. Icke desto mindre är deras bilder fyllda med värderingar. Även om
barns bildskapande handlar mer om att förhålla sig till andra bilder än till en yttre verklighet
så finns alltid risken eller möjligheten att deras bilder påverkar deras verklighet.
Huruvida de mönster som framträtt i min undersökning är lika tydliga på andra skolor och i
andra samhällen vet jag inte. Kan de stora huvudena kanske vara ett drag som uppstått under
influenser från den manga-stil som varit så populär på senare år, eller har detta förekommit
även i andra tider? Jag vet inte heller huruvida dessa genusrelaterade mönster framstår även
på yngre elevers bilder, eller om det är något som växer fram när de blir äldre. Det kan vara
föremål för framtida forskning, liksom hur barn väljer att framställa män respektive kvinnor
när de får teckna mer fritt.
För lärarkåren vore det även bra att få forskningsbaserade verktyg för hur de kan diskutera
elevers bilder på ett bra sätt som uppmärksammar barnen på mönster och orimligheter, utan
att peka ut enskilda bilder på ett sätt som kan kännas kränkande för eleven.
Jag menar att skolan, som enligt styrdokumenten har ett ansvar för att motverka
könsstereotyper, måste vara uppmärksam på sådana här fenomen. Det Karin Aronsson (1997)
kallar frihetens paradox innebär att frånvaron av styrning kan leda till att elever fastnar i
produktionen av schabloner.
Att bildanalys får för lite tid i skolorna är en tydlig slutsats i NU-03. Sedan dess har
Myndigheten för skolutveckling tagit fram en samtalsguide för att hjälpa lärare utveckla
bildundervisningen. Att diskutera bilder kan inte bara leda till reflektioner om hur bilder
komponeras, utan även leda till diskussioner om samhälls- och värdegrundsfrågor
(Myndigheten för skolutveckling, 2005).
Eleverna må ha skapat bilderna under påverkan av bilder samhället omkring dem, som
film, tv-spel eller reklam. Men bilderna eleverna gjort är också med och påverkar deras egna
attityder och därmed samhället.
Bildämnet skulle kunna vara en ingång till att få elever att börja se könsroller och
reflektera över hur de påverkar oss. Det handlar inte om att ifrågasätta elevernas individuella
val, utan om att uppmärksamma dem på de osynliga värderingar som finns inbäddade i språk
och bilder och som påverkar hur vi beter oss och hur vi betraktar andra.
Ökade kunskaper i att framställa, analysera och kritiskt granska bilder – som det står i
kursplanens mål – får de sannolikt på köpet.
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