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Sammanfattning 
 
Det här arbetet bygger på en studie av barns fria tecknande som uppsatsförfattaren genomfört 

under loppet av cirka fem månader på en 3-6 års avdelning vid en Stockholmsförskola.  

 

Studien är genomförd med en etnografisk ansats. Jag har samlat material genom samtal med 

barnen och fotografering av deras bildarbeten. Uppsatsens frågeställningar söker svar på vad 

barnen ritar? Vad de använder sina bilder till? Och i vilket sammanhang dessa bilder skapas. 

Intentionen med studien är inte att göra kunskapsmässiga jämförelser mellan barnen, därför 

har undersökningen heller inte sin grund i utvecklingspsykologiska teorier eller stadieteorier 

om grafisk mognad i barnens bilduttryck. 

 

Författaren lägger i arbetet stor vikt vid det pedagogiska klimat som förskolan representerar 

och kopplar ihop det klimatet med barnens möjligheter till möten och kreativitet i 

bildskapandet. Vid jämförelse med det referensmaterial som författaren använder sig av finns 

det skillnader i barnens bilduttryck, tilltro till det egna skapandet och kommunikationen med 

de omkringvarande barnen. 

 

Det pedagogiska klimatet spelar stor roll för barnens mod och tillit till det egna bildarbetet. I 

den sammanfattande tolkningen bli det tydligt hur barnens bildarbete är en leksituation som 

barnen aktivt väljer, en annan slutsats av denna studie är att barn kan mötas och samspela 

utifrån olika bildrepertoarer. Barn konstruerar både lek och bilder samtidigt. 

 

 

 
Nyckelord; barn, skapande, bilder, pedagogsikt klimat, tecknande, lek 
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1. Inledning     

 

Vad använder förskolebarn sina teckningar och konstruktioner av papper till? Vad gör de med 

de bilder som de ritar, konstruerar och tecknar på eget initiativ, och i vilket sammanhang blir 

dessa bilder till? Som förskollärare och ateljerista på en 3-6 års avdelning på en förskola i 

Stockholm är jag mycket intresserad av vad som sker vid det ritbord som förskolans har. Här 

sitter barnen ofta och ritar, klipper och skapar utan vuxnas inblandning eller initiering.  

 

När det gäller dokumentation av barns bilder, projekt, tankar och idéer så har många förskolor 

i Sverige inspirerats av det arbete som pågår på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, i 

Italien. Dokumentationen används där som ett redskap för att synliggöra barns läroprocesser 

och deras hypoteser. Jag har i arbetet med denna uppsats valt att genom samtal och 

observation försöka få syn på vad barnen ritar, skapar och tillverkar, i vilket sammanhang 

detta sker samt vad de sedan använda det som de skapat till. Min erfarenhet är att förskolan 

gärna dokumenterar vuxeninitierade projekt eller speciella teman men kanske inte lika ofta 

det som pågår ständigt i vardagen. 

 

Intentionen med detta arbete är att söka efter svar på frågor om vad barnen gör och använder 

sina bilder och papperskonstruktioner till och i vilken kontext de skapas. Jag har valt att samla 

in mitt material utan att anlägga ett åldermässigt eller utvecklingspsykologiskt perspektiv på 

barnens bilder och skapande. Enligt professor Karin Aronsson, 1 vid Tema Barn på 

Linköpings universitet, finns endast ett fåtal forskare som har studerat barns bilder i ett kultur 

och värdeperspektiv. Att undersöka barns bilder med den utgångspunkten har inspirerat mig 

ytterligare i valet av undersökningsperspektiv. I studien ingår en teoretisk del, en 

kunskapsbakgrund, där beskrivs tidigare undersökningar av barns skapande, tecknande och 

bildanvändande i förskolan.  Därefter kommer en resultat del där jag presenterar min empiri. 

Med fältanteckningar, samtal och fotografiers hjälp vill jag undersöka vad barnen ritar och 

skapar. Min intention med detta arbete är att se barnens bilder inte som en representation av 

världen utan som en del av den. Med detta menar jag att bildskapandet på förskolan ofta pågår 

i samspel med andra aktiviteter, och sällan som en solitär handling. 

 

                                                
1 Karin Aronsson (1997) Barns världar – barns bilder, Stockholm: Natur och Kultur, s.178 
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Två avhandlingar som varit betydelsefulla och som väckt mitt intresse för vad barnen gör vid 

ritbordet och i vilken kulturell kontext de skapar sina bilder är; Eva Änggård,2 Bilskapande i 

förskolan och Ulla Löfstedt,3 Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande. De 

förskolor som beskrivs i deras avhandlingar liknar inte riktigt den förskola där jag genomför 

min studie. Jag har därför i uppsatsen valt att föra ett samtal om olika pedagogiska klimat och 

olika förskolekulturers påverkan på barn och deras bilduttryck och skapande. 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt min erfarenhet finns det på de flesta förskolor ett bord där barnen har tillgång till 

pennor av olika slag, ofta tuschpennor och/eller lyra pennor, där finns också ofta sax, tejp och 

pappersklister. Detta bekräftas av fil.dr Marie Bendroth Karlsson 4 som också menar att en 

stor del av barnens tecknande sker […] på helt fri basis, dvs . utan vare sig styrning […] eller 

guidning.5  

 

Under ett större arbete med miljöförändringar på den i den här uppsatsen undersökta förskolan 

flyttades barnens ritbord, (det bordet där de oftast ritade utan vuxnas deltagande), och allt 

material som hängde ihop med ritandet placerades nu vid ett större bord framför ett fönster.  

Där fanns det till skillnad mot tidigare plats för fler barn på en gång. Änggård 6  menar att det 

finns ett flertal faktorer som spelar roll för barnens möjlighet till bildskapande, till exempel 

den fysiska miljön, hur verksamheten är strukturerad men också de vuxnas förväntan och 

vilket utrymme de ger bildskapandet i förskolan. Att genomföra miljöförändringar som ökar 

barnens intresse och deras möjlighet till demokratiska och stimulerande möten med varandra 

borde enligt min mening alltid vara ett självklart mål för dem som arbetar i förskolan. 

 

När miljön förändrades syntes det tydligt att ritandet och konstruerandet i papper växte både 

aktiviteten och mängden barn vid bordet ökade. Här väcktes en nyfikenhet. Vad ritade barnen, 

vad konstruerade de i papper, till vad använde de sina bilder och konstruktioner och i vilken 

kontext skapades de? Dessa frågor blev inledningen på denna studie. Under cirka fem 

månaders tid fördes fältanteckningar vid förskolans ritbord och barnens bilder fotograferades. 

                                                
2 Eva Änggård  (2006) Barn skapar bilder i förskolan, Lund: Studentlitteratur 
3 Ulla Lövstedt (2001) Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande, Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis 
4 Marie Bendroth Karlsson (1998) Bildskapande i förskola och skola, Lund: Studentlitteratur 
5 Ibid s.208 
6 Änggård  (2006) s.12 
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Barnen fick också i samtal som intervjuform svara på frågor kring vad de gjort och till vad de 

skulle använda sina bilder. Det dagliga ritandet som undersöks i denna uppsats är oftast ett 

aktivt val från barnens sida. Det är inte som i Jytte Anderssens7 kandidatuppsats […]-en slags 

mellenrum imellen andrae aktiviteter[…]. 8 

 

2. Kunskapsbakgrund 

2.1 Andra studiers relevans 

 
I min kunskapsbakgrund tar jag upp ett antal avhandlingar och böcker som ligger till grund 

för referenser i texten och senare i analysen av mitt resultat. I några av de tidigare studierna 

kan man se en mer tydlig genusmarkör i barns bildarbete och man kan också se att barnen har 

ett mer tydligt fint- och fult perspektiv på det egna arbetet. Barnen i referensstudierna har vid 

ritborden också tillgång till andra slags material än barnen i denna studie, de använder sig till 

exempel av mallar i sitt ritande. Mitt material är därför inte direkt jämförbart med de 

refererade studierna, kanske kan man tala om olika slags förskolekulturer eller skapande- 

klimat på de olika förskolorna. 

 

2.2 Historisk tillbakablick 
 

Enligt Hillevi Lenz Taguchi, 9 menar professor Gunilla Dahlberg, att barnsynen förändrats 

över tid. Under medeltiden uppfattades barn som småväxta vuxna. Men senare under 

Upplysningstiden skapas en egen tid för barn, som man kom att kalla barndom. Bendroth 

Karlsson 10 skriver att det under andra hälften av 1900-talet […] sker ett genombrott i den 

pedagogiska diskursen för en emancipatorisk, frigörande bildpedagogik.11  Då väcktes det 

röster om barns rättigheter till utveckling i sitt bildskapande. Friedrich Fröbel, 12 som har 

kallats den svenska förskolans andliga fader, skapade lekgåvor varav pennor och papper var 

en. Han menade att läraren skulle visa barnen hur de skulle rita och att de skulle rita efter. 

                                                
7 Jytte Anderssen (2006) Småbörns tegnekultur, Kandidatuppasts, Köpenhamn 
8 Ibid s.1 
9  Lenz Taguchi Hillevi (1997) Varför pedagogisk dokumentation, Stockholm: HLS Förlag, s.17 
10 Bendroth Karlsson (1998) 
11 Ibid s.11-12 
12 Ibid s.12 
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Pedagogen skulle då sätta ord på det hon gjorde för att barnen också skulle kunna tillägna sig 

begreppen under härmandet av den vuxnas ritande.  Konstfilosofen Herbert Read beskrev 

enligt Bendroth Karlsson 13 barnet som potentiell konstnär, full av möjligheter. Read 14 

menade att det fria uttrycket finns redan hos det nyfödda barnet, han skrev:  Free expession 

covers a wide range of bodily activites and mental processes.15 Förskolan har under senare 

delen av 1900-talet gått från Fröbels tankar om formkopierande till en förskola där man mer 

tror på barnets kompetenser. Förskolans läroplan, Lpfö 98,16  talar om en nyare barnsyn där 

man menar att barnet skall få träna sig i kommunikation, språkligt uttryck, förmåga att 

reflektera och i att ta initiativ. Man skriver: Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en 

positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. 17  Man kan konstatera 

att synen på barn har förändrats över tid.  

 

Jag har i denna studie valt att undersöka det fria tecknandet, det som inte är vuxeninitierat. 

Det är då viktigt med en diskussion om det fria skapandet, vad är det? Finns det ett fritt 

skapande? Aronsson 18 talar om frihetens paradox, […] kring hur en osynlig påverkan från en 

dominant kultur kan vara som starkast när det inte finns alternativa influenser.19 Från den 

drar hon paralleller till Vygotskijs teorier om reproduktion och om samspel som del i barns 

utveckling. Enligt Bendroth Karlsson 20  fanns det i Sverige under 1970-talet ett ifrågasättande 

av det fria skapandet. De som skrev Förskolan Del 1 menade att det inte finns något fritt 

skapande däremot finns det språk och kommunikation och att man därför skall bemöta barnets 

bild och inte värdera den. Teckningslärarinstitutets dåvarande rektor Gert Z Nordström var en 

av författarna, han menade att det barn gör när de skapar fritt är att uttrycka och gestalta 

händelser och idéer från sin omvärld och närmaste miljö, och att det i detta uttryck inte finns 

någon speciell originalitet.  

 

Barnens bilder har inte alltid ett värde som färdig produkt, barnens förhållningssätt till 

bilderna präglas ibland av flyktighet och transformation. 21 Samma bild som under skapandet 

av den var mycket viktig kan sedan som färdig produkt helt förlora sin funktion. Bildens 

                                                
13 Bendroth Karlsson, (1998) s. 19 
14 Herbert Read (1943) Education through art, London; Faber and Faber Ltd 
15 Ibid s.109 
16 Läroplan för Förskolan (1998) Regeringskansliet, Stockholm; Utbildningsdepartementet 
17 Ibid s.9-10 
18 Aronsson (1997) 
19 Ibid s.23 
20 Bendroth Karlsson (1998) s.31 
21 Änggård (2006) s.92 



 7 

betydelse tar slut när processen är klar. När Read 22 på 40-talet ger ut Education through Art, 

menar han att barn gestaltar starka känslor i bildskapandet och att pedagogerna inte får störa 

barnen i deras skapande.  Han fick genomslag i läroplanen för skolan och provocerade, enligt 

Ingrid Lindahl 23, många bildpedagoger som menade att barnens bildarbete på detta sätt 

riskerade att bli en terapeutisk sysselsättning.  

 

Det är det fria skapandet som jag valt att undersöka i detta arbete. Enligt min mening 

innehåller det fria skapandet både språk och kommunikation. Skapandets frihet ligger i 

barnens val. Det ritande som undersöks är inte vuxeninitierat utan sker på barnens eget 

initiativ.  

2.3 Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

 
Reggio Emilia och deras pedagogiska filosofi nämns vid ett flertal tillfällen i detta arbete, 

därför uppfattar jag det som nödvändigt att ge en kort orientering mot denna pedagogfiska 

filosofi. Reggio Emilia är en plats, en kommun i norra Italien. Man har där på de kommunala 

förskolorna utvecklat ett arbetssätt, en pedagogisk filosofi som utgår från en tro på barns 

kompetenser. […] barnet som kompetent, ett barn som vi måste erbjuda många möjligheter, 

så att varje barn kan finna tillfällen att uttrycka, berika och utveckla sin individualitet och 

subjektivitet. 24  Man vill ge barnet möjlighet att undersöka, att forska sig fram till teorier om 

livet, sakers tillstånd och tingens varande. De vuxna blir här barnets medforskare. Vuxna har 

vidare till uppgift att dokumentera barnens läroprocesser för att ge tillbaka dem till barnen 

men också för att delge andra vuxna vad barnen undersökt eller kommit fram till. Man vill 

inte förmedla några sanningar till barnen utan vill ge dem chansen att skapa sina egna 

hypoteser. Man anser att det bildspråkliga uttrycket är extra viktigt att barnen får möta, men 

man ger också barnen möjlighet att uttrycka sig genom dans, sång, musik, drama och lek. 

Loris Malaguzzi var en förgrundsgestalterna i utvecklandet av de kommunala förskolorna i 

Reggio Emilia samt deras pedagogiska filosofi. Han var också barnomsorgschef där under 

många år. Malaguzzi har uttryckt barnets möjligheter från födseln med metaforen, Ett barn 

                                                
22 Read (1943) 
23 Ingrid Lindahl (2002) Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet, Malmö: Forskar utbildning i pedagogik, 
Malmö Högskola, s.63-64 
24 Projekt Zero, Reggio Children (2006)  Att göra lärandet synligt, Stockholm: HLS Förlag, s.30 
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har hundra språk, detta beskriver också den kunskapssyn som präglar synen på barn i Reggio 

Emilia. 25  

 

Min erfarenhet av skapande arbete i förskolan, är att om man som pedagog utgår från ett 

Reggio Emilia inspirerat arbetssätt så har man möjlighet att ge barnen tillit till den egna 

kompetensen. Varje barn uppmuntras då att jämföra sig med sig själv och sina egna 

erövringar. Barnen behöver då inte bedöma sina bilder i relation till någon annans bilder, de 

uppmuntras istället att sätta bilderna i relation till den egna kunskapen och bildutvecklingen. 

Här uppstår då inte det som jag valt att kalla, en fint och fult kultur.  På den undersökta 

förskolan slänger inte barn bilder för att de har gjort en ful bild utan till exempel för att själva 

processen var viktigare än resultatet. Eller för att bildarbetet innebar en träning i gestaltande 

av ett föremål eller ett ting. Ett barn kan vara missnöjd med en bild, men det betyder inte att 

han eller hon slänger den för att dess huvudsakliga värde var att bli sett ur ett  fint eller fult 

perspektiv. Snarare för att barnet vill prova att göra en annan bild eller för att arbetet helt 

enkelt var klart när bilden var färdig. Barnen på den undersökta förskolan har fler sätt att 

värdera sina bilder på än den förenkling som begreppet fint och fult står för. Barnen använder 

bland annat begrepp som; ny, lik din, inte gjort förut, jag kunde annorlunda, rolig eller svår. 

 

Barnens uppfattning om vilka bilder de vill spara och inte vill spara kan också kopplas till en 

estetisk aspekt. Den kan förmodas hänga samman med barnens tillit till bildens betydelse eller 

till bildens syfte. Änggård 26 menar att barn har olika strategier i bildskapandet utifrån vad 

målet med det är, om målet är att göra en dekorativ teckning är kompositionen viktigare än 

innehållet. Bildens eventuella realistiska återgivning av det som gestaltas kan förmodas 

underordnat det dekorativa.  Man kan anta att barn när de ges möjlighet att jämföra sin 

bildspråkliga utveckling med sig själv och när de erbjuds att stå i relation till sitt eget 

kunnande och sin egen utveckling, också ökar sin tilltro till sig själv som kompetent och i 

utveckling. 

 

Enligt Lenz Taguchi 27 menar Dahlberg att vi idag talar om det kompetenta barnet, för oss är 

barnet aktör och medkonstruktör av sitt eget kunskapande. Barnet skapar sig själv i ett vidare 

                                                
25 Tarja Häikiö, (2007) Barns estetiska läroprocesser, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, s 40 
26 Änggård (2006) s.69 
27 Lenz Taguchi (1997) s.17 
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perspektiv där pedagogen är delaktig i att tillsammans med barnet söka kunskap och det är 

den vuxnes uppgift att tydliggöra barnens läroprocesser. Loris Malaguzzi skrev: 
 

Vi står för en bild av barnet som oerhört disponibelt, oerhört rikt utrustat redan 
vid födseln, fyllt av resurser, förmågor och goda egenskaper. Jag skulle säga att 
vi antagligen behöver definiera demokrati på ett annorlunda sätt. Framför allt 
genom att lägga den största vikten vid subjektet. Det vill säga vid individernas 
förmåga och vilja att agera och att framför allt bli erkända som fria och 
ansvarsfulla individer.28 

 

Nu handlar det inte längre om barnet som objekt, utan om barnet som subjekt. Detta utgör 

enligt min mening en stor förändring i synen på barn. När barnen är subjekt blir de också 

aktörer. Barnens agerande, samspel och handlande samt deras praktiska uttryck blir det som 

forskning och studier kan inrikta sig på.  

 

2.4 Teorier om barns bilder och bildskapande 

 
Tarja Häikiö29 skriver i sin avhandling om barns estetiska läroprocesser att: 
 

Samtidigt kan barns skapande vara uttryck för deras hypoteser av tankar, känslor 
och föreställningar av verkligheten eller det overkliga […]. Därmed utgör 
bildskapandet ett verktyg för att beskriva den inre liksom den yttre verkligheten 
liksom för att utprova förhållandet mellan dessa båda. 30 
 

Enligt Aronsson 31 finns det fyra olika sätt att betrakta resultatet av barns bilder, det första ur 

ett terapeutiskt perspektiv, det andra ur ett utvecklingspsykologiskt. Den tredje aspekten är 

mindre utforskad. Vilka är det estetiska och sinnliga intentionerna. […] Likaledes saknas 

idag en fyllig sammanställning av den sociokulturella aspekten.32 Aronsson talar här om allt 

bildskapande, men enligt min mening föreligger inget problem att tillämpa dessa tankar enbart 

på barns tecknande. Den sociokulturella aspekten på bilder och bildutveckling är 

sammankopplad med vad Aronsson kallar en av Vygotskijs grundteser33 nämligen den att 

inget tillkommer i ett vakuum, all utveckling sker i samspel med andra. Alla människor har en 

                                                
28 Anna Barsotti, (1997), D - som Robin Hoods pilbåge, Stockholm; HLS Förlag, s.20 
29 Häikiö (2007) 
30 Ibid s.259 
31 Aronsson (1997) 
32 Ibid s.25  
33 Ibid s. 22 
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utvecklingsmöjlighet, Vygotskij kallar den zone of proximal development 34. Olga Dyste 35 

beskriver det som att, det som barnet kan göra nu med assistans kommer det senare att kunna 

göra ensam,36 och Bendroth Karlsson beskriver det med orden. Det är i samspel med mer 

kompetenta medaktörer som barnen får möjlighet att utnyttja sin potentiella utvecklingszon. 37 

Hon beskriver vidare hur professor Barbara Rogoff har kritiserat Vygotskij för hans alltför 

snäva begränsningar, att han i alltför stor utsträckning inriktat sig på språket. Enligt Bendroth 

Karlsson38 lyfter Rogoff fram att både ickeverbal kommunikation och miljögestaltning är 

betydelsefulla aspekter av en lärandesituation. Rogoff skriver: 

 
When scholars of culture and cognition first started to attend to the collaborative 
nature of cognitive development, they found inspiration in Vygotsky´s concept of 
interaction in the zone of proximal development. This is the idea that children 
learn through their interactions with more experienced adults or peers, who assist 
them in engaging in thinking that is beyond the “zone” in which they would be 
able to perform without assistance. In interaction within the zone of proximal 
development, children learn to use the intellectual tools of their community, 
including literacy, number system, language, and tools for remembering and 
planning.  39 

 
Konstnären och läraren i pedagogik Rob Barnes40 menar att barn genom tecknande och 

skapande kan utveckla en större visuell känslighet. Han skriver: 

 
Det uppmärksamma seende som barnen kan träna upp, gör det möjligt för dem att 
fokusera mer än en form i taget. När deras visuella känslighet är outvecklad 
tenderar de att fokusera varje form för sig och att rita separata objekt, åtskiljda 
av tomrum. 41 
 

Han menar att barnen genom träning och möte med bilder kan öka sin perceptionsförmåga 

och att de behöver ställas inför kreativa problem för att utveckla sitt bildskapande. Han 

beskriver slutproduktstänkandet som en återvändsgränd där skapandet blir stumt. Han menar 

vidare att en levande visuell miljö skapar bra förutsättningar […] som sporrar deras tänkande 

och stimulerar deras nyfikenhet  42  

 

                                                
34 Bendroth Karlsson ( 1998) s.38 
35 Olga Dyste (Red) (2003) Dialog, samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur 
36 Ibid s. 81 
37 Bendroth Karlsson  (1998) s.38  
38 Ibid 
39 Barbara Rogoff (2003) The cultural nature of human development, New York: Oxford Press, s.282 
40 Rob Barnes (1994) Lära barn skapa, Lund; Studentlitteratur 
41 Ibid s.14 
42 Ibid s.22 
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Utveckling av det egna skapandet och lärandet ökar enligt Ulla Wiklund 43 genom 

uppmuntran till reflektion. Hon menar att uppmuntran till reflektion underlättar för barn att 

erövra nya utvecklingssteg. Den gemensamma reflektionen, barn emellan, och den enskilda 

reflektionen skulle då kunna fungera som barnets eget utvecklingsredskap. I boken, Att göra 

lärandet synligt, menar författarna att: Tiden kommer att vara deras främsta bundsförvant. Att 

själv ta en paus, att stanna ett ögonblick och reflektera, betyder ofta att ge kvalitet åt lärandet 

och åt de relationer som uppstår. 44 

 

Enligt Aronsson 45 finns det två huvudtyper av teorier om barns bildskapande och bildernas 

ursprung. Den ena är konventionsteorin, som utgår från att bilder föder bilder, bilderna 

uppstår i relation till den omkringliggande miljön, bilder kopieras och barn lär av andra. Den 

andra teorin kallas universalieteorin. Den utgår från stadiebundenhet i bildutvecklingen och 

ser likheter mellan barnet och den vuxne konstnären, barnet lär av sig själv även i ensamhet.  

Forskningen har ofta debatterat om barn ritar vad de vet om världen (logisk realism) eller 

vad de ser (visuell realism).46  Aronsson för in en tredje teori om barns ritande när hon menar 

att barn ritar vad de vill berätta. Hon kallar denna modell för narrativ modell. Hon menar 

också att : Barns bildvärldar är nära knutna till deras lekvärldar och deras lekpraktiker. 47 

Änggård 48 använder sig av Bachtins teorier och menar att barns bilder är i dialog med 

varandra. Hon refererar här till bilder som talar till varandra, barnen härmar varandra eller 

gör liknande bilder, vidare ser Änggård i sitt material en dialog mellan barnens bilder och 

vuxnas bilder och vuxnas skrivna meddelanden till varandra. Barnens tolkning av de vuxnas 

bilder och skrivna meddelanden representeras av låtsasskrivande, härmning samt kopiering av 

vuxnas bilder. Hon ser också spår i barnens bildskapande från deras omgivande 

uppväxtmiljömiljö, den representeras av bland annat, tv-program eller tv-spel. Bilder har 

enligt Aronsson 49 en intertextualitet som gör att de behöver läsas i relation till andra bilder. 

Lövstedt.50 menar att vi för att få veta något om en bild inte bara kan se på resultatet, vi måste 

också veta något om de framställningsproblem som barnet brottades med. 

 

                                                
43 Ulla Wiklund, (2001) Den lydiga kreativiteten, om barn, estetik och lärande, Stockholm: Utbildningsradion 
AB, s.,77-78 
44 Projekt Zero, Reggio Children (2006) s.15 
45 Aronsson (1997) s.148 
46 Ibid s.241 
47 Ibid s.241 
48 Änggård (2006) s. 43-52 
49 Aronsson(1997) s.229 
50 Löfstedt (2001) s.29 
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Aronsson 51 beskriver också barns bildutveckling med hjälp av, vad hon kallar klassiska 

modeller kring barns bildskapande hon talar då om differentierad och odifferentierad bild. 

Hon hänvisar här till bland annat Heinz Werner. Den odifferentierade bilden är till exempel 

huvudfotingen som saknar individuella särdrag. Den differentierade bilden innehåller olika 

figurer som också kan vara skiljda åt i form eller storlek. Werner menar att all semiotisk 

utveckling går från det oklart gestaltande till differentiering och hierarkisk integration[…] 52   

Lövstedt 53 beskriver hur en femårig flicka förstärker den bild hon just ritat med en text, […] 

namngivandet med bokstäver framstår som ett mer tillförlitligt sätt att kommunicera vilka de 

tecknade figurerna är.54 Man kan förmoda att flickan uppfattar bilden och texten som olika 

sätt att kommunicera.  

 

Enligt Lindahl,55 som refererar till Vygotskij, kan det vara så att små barns icke figurativa 

bilder uppfattas av dem själva som föremål. Liksom en kloss som förs över golvet kan vara en 

bil, kan en bild med ljud till bli ett föremål. Barnen ser då inte de ritade som representationer 

av något annat. Hon skriver: Barnets tecknande bygger då på talade ord och barnteckningen 

kan ses som en grafisk berättelse. Barnet ritar och tänker på föremålet på samma sätt som om 

det berättade om det.56 Hon menar också att barns tidiga bilder fångar de mest utmärkande 

dragen hos ett föremål.57 

 
Varje barn har sitt eget bildspråk och ofta vet förskolans andra barn vem som har gjort vilken 

bild. Detta bekräftas också av Anderssen, 58  hon beskriver kulturen vid det teckningsbord 

som hon undersöker som autonom och att där finns en egen kultur som är barnens.  Hon anser 

dock att när en pedagog sätter sig vid bordet så blir pedagogen medspelare i barnens kultur. 

 

Löfstedt 59 beskriver hur pedagogerna på förskolan vill att barnen skall vara noggranna i sitt 

tecknande, de skall inte slösa på papper och inte heller rita slentrianmässigt. Barnen skall 

lägga ner arbete på varje bild och pedagogerna drar paralleller mellan barns bristande 

koncentrationsförmåga och deras myckna tv-tittande och dataspelande. När barnen inte tycker 

                                                
51 Aronsson (1997) s. 32 
52 Ibid s.32 
53 Löfstedt (2001) 
54 Ibid s. 154 
55 Lindahl (2007) 
56 Ibid s.91 
57 Ibid s.91 
58 Anderssen (2004) s.14 
59 Lövstedt (2001) s 92-93 
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att de kan rita så säger den vuxna, gör så gott du kan. Löfstedt 60 beskriver hur barnen 

utvecklar sin motivrepertoar genom att ett barn kan erbjuda andra barn något nytt att rita 

genom att föra in nya motiv i ritandet. Hon beskriver här barnen som varandras lärare. Detta 

fungerar på två olika sätt, det ena är att ett barn ritar åt ett annat, detta är ofta de yngre barnens 

strategi. Den andra strategin som de äldre oftare använder sig av, är att ett barn använder ett 

mer kunnigt barns bild som förlaga och ritar av den. Barnen uppfostrar varandra enligt det 

regelverk som de vuxna satt upp angående pappersanvändning och mängden ritade saker per 

papper. 

 

Vad ger barn uttryck för i sitt skapande? Gestaltar de en inre bild eller skapas bilden i stunden 

eller rent vart efter den blir till?  Pirjo Birgerstam61 beskriver i sin bok, Skapande handling om 

idéernas födelse, att flera av de vuxna som hon intervjuat om intuitivt skissande beskriver: Att 

skissa är att vidga sitt seende i det konkreta och närvarande nuet, och att höra mer, känna 

mer. 62 Här talar Birgerstam enligt min mening om ett släktskap mellan det intuitiva och det 

konkreta. Detta antagande väcker i sin tur frågor om tillblivelsen av barnens bilder. I vilken 

social kontext skapas bilderna, finns det ett samband mellan det sociala sammanhang där 

bilden skapas och bildens resultat? 

2.5 Leken och skapandet 
 
Ett förändrat socialisationsbegrepp togs enligt Turid Skarre Aasebö och E. Cathrine 

Melhuusen, 63  i bruk under 1960-talet. Det växer fram med en ny syn på barndomen och att  

utvecklingsprocesser  inte längre är universella utan står i relation till […] den konkreta 

sociala, kulturella och historiska kontext som barnet befinner sig i. 64 Människan genomgår i 

sitt växande en kulturell process där hon både blir en enskild individ och samhällsmedlem.  

Författarna till boken använder sig av Sunil Loonas kulturdefinition: 

 
Kultur hänför sig till att skapa mening i tillvaron, bland annat till innehållet i de 
mänskliga gemenskaper som samhället består av. Kultur är den praxis som 
förverkligar gruppens liv i en meningsfull form, det speciella levnadssättet som en 
grupp människor har, de meningar, värderingar och idéer som förkroppsligas i 
institutioner, sociala relationer, trossystem, tankesätt, vanor och användning av 

                                                
60 Lövstedt (2001)  s.97-98 
61 Pirjo Birgerstam (2000) Skapande handling om idéernas födelse, Lund; Studentlitteratur 
62 Ibid s.32 
63 Turid Skarre Aasebö, E. Catherine Melhuus, (2007), Rum för barn rum för kunskap, Stockholm: Liber AB 
64  Ibid s.94 
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objekt i deras materiella liv. Kultur är det sätt varpå dessa former erfars, förstås 
och uttrycks.65 

 
Att tillämpa detta kulturbegrepp betyder enligt min mening att ett barn kan ingå i flera mindre 

existerade kulturella system, även om det finns en större överordnad samhällskontext så skulle  

den enskilda förskolan och deras pedagogiska klimat kunna vara ett delvis eget kulturellt 

system.  

 

Lev S Vygotskij 66, nytänkare i sovjetisk psykologi under den första delen av 1900-talet, är 

fortfarande mycket aktuell med sina teorier om kunskapsprocesser. Hans teorier beskriver 

bland annat att människan har två olika sätt att handla skapande: Den ena kan man kalla 

återskapande eller reproduktiv[…] och den andra […] – den kombinatoriska, eller kreativa. 
67 Han menar att alla skapande handlingar kan hänföras till dessa strategier, upprepning eller 

nyskapande. Den reproduktiva handlingen är enligt Vygotskij förknippad med vårt minne, den 

är ett slags upprepning av […] tidigare skapade och utarbetade handlingsmönster eller 

återuppliva spår av tidigare intryck. 68  När människans handlingar inte ger uttryck för en 

upprepning eller ett återskapande, utan när hon med erfarenhet och intryck, kombinerar något 

nytt beskriver Vygotskij det som  […] det kreativa eller kombinatoriska. 69 Vygotskij 

beskriver barns utveckling som att varje åldersnivå har ett eget uttryck 70 och att alla uttryck är 

relaterade till erfarenhet. Detta betyder enligt Vygotskij att all erfarenhet och allt barnet möter 

ökar hennes förmåga att ge uttryck för det kombinatoriska och det kreativa.  

 

Vygotskijs kulturhistoriska teori skapades i ett annat samhälle än vårt och i en annan tid, ändå 

tycks det som det han har att säga oss är grundläggande för människans utveckling även i vår 

tid. Han menade att människan föds in i en historisk, kulturell och social miljö. Denna 

omgivning ger människan hennes möjligheter och begränsningar. Lindahl 71 formulerar detta 

såhär: 

 
 Barnets utveckling är dock inte en enkel produkt av dessa förhållanden, utan 
äger en egen kraft och förmåga som kulturskapare. Människan är aktiv, vill lära, 
skapa mening och har förmåga att påverka och förändra sin tillvaro. Som främsta 

                                                
65 Turid Skarre Aasebö, E. Catherine Melhuus, (2007) s 17 
66 Lev S Vygotskij (1995) Fantasi och kreativitet I barndomen, Göteborg; Bokförlaget Daidalos AB 
67 Ibid  s.11-13 
68 Ibid s.11 
69 Ibid s. 13 
70 Ibid s. 17 
71 Lindahl (2002) 
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redskap i detta meningsskapande har människan språket och kommunikationen 
med andra. Att tillägna sig förmågan att förstå och själv kunna använda ordet, 
det talade, det skrivna och det tecknade är fundamentala kompetenser för barn i 
såväl gårdagens som dagens samhälle.72 
 

 
I läroplanen för förskolan, Lpfö 98,73  skriver man under rubriken Förskolan uppdrag 

följande: Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan.74.  Här kan 

alltså leken sättas i relation till hela förskolans verksamhet även den skapande verksamheten 

som barnen genomför själva.  Läraren i pedagogik, Gunilla Lindqvist75 ser tydliga likheter 

mellan barnens skapande och deras lek. Hon menar att: Både lek och skapande ämnen är ett 

sätt att vända och vrida på verkligheter – skapa nya världar. Den estetiska formen 

korresponderar med lekens form. 76 Hon menar också att fantasin är det redskap med vilket 

barn organiserar sina erfarenheter.77 Vygotskij 78 menar att fantasin är beroende av erfarenhet 

och att den därför ser olika ut i olika åldrar och att den vuxne på grund av detta har en rikare 

fantasi än det lilla barnet. Enligt Lindahl 79   menar Vygotskij att lekhandlingen har sin 

upprinnelse i fantasin till skillnad mot Leonitjev som menar att fantasin är en konsekvens av 

lekhandlingarna, inte en förutsättning.  

 

Att leken är en ständigt pågående del av barnen varande är kanske självklart. Vygotskij 80, 

beskriver hur barnen i sitt skapande går i och ur leken, hur leken och rolltagandet blir en del 

av barnets förberedelser för ett konstnärligt skapande. Han menar att det hos små barn ännu 

inte finns en uppdelning mellan de olika konstnärliga uttrycken. Han skrev: Vi har redan 

tidigare nämnt att den ursprungliga formen för barns skapande är ett synkretiskt skapande, 

d.v.s ett sådant där de enskilda konstarterna ännu inte blivit åtskilda och specialiserade. 81 

 

                                                
72 Lindahl, (2002)  s.70 
73 Lpfö 98 
74 Ibid s.9 
75 Gunilla Lindqvist (1989) Från fakta till fantasi ,Lund; Studentlitteratur 
76 Ibid  s 100 
77 Ibid s.74 
78 Vygotskij (1995) s.39-41 
79 Lindahl, (2002) s.93 
80 Vygotskij,(1995) s.9 
81  Ibid s. 76 
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Leken upphäver verkligheten, barnet kan i leken åsidosätta sitt eget jag. Dramaläraren Britt 

Paulsen82  drar paralleller mellan leken och det estetiska, hon lånar ord från Maslov som 

menar att det estetiska tillhör de behov som är grundläggande för barns utveckling. Här 

kopplas det estetiska och leken ihop genom synen på en inre kraft, en inre vilja som enlig 

Paulsen kommer till uttryck i både lek och estetiskt uttryck.  

 

Socialantropologen Eli Åm83 skriver hur hon söker efter lekteorier där inte 

utvecklingsperspektivet är dominerande. Hon söker efter en förståelse av leken i ett aktörs 

perspektiv. 84 Hon beskriver att hon tyckte att det var näst intill omöjligt att hitta alternativ till 

utvecklingsteorierna i en historisk tillbakablick. Men så fann hon tankegångar från en filosof 

som heter F.J.J Buytendijks, hon menar att han med den filosofiska ansatsen försökte förstå 

barns lek, han sökte lekens mening. 85 Åm skriver: I motsats till den målinriktade rörelsen, 

som i större utsträckning ger sig till känna i den vuxnes handlingsmönster, har alltså den 

typiskt barnsliga rörelsen inte någon bestämd utgångspunkt eller något bestämt syfte. 86 

Här är alltså leken ickelinjär, dynamisk och inte resultatinriktad, leken blir spontan och utan 

ett bestämt mål. Åm menar vidare att Buytendijk ser leken som hela tiden i rörelse, den 

behöver överraskningsmoment 87 och infall för att röra sig framåt. Vygotskij däremot menar 

enligt Lindahl 88  att barnens lek har ett mål, barnet vill uppnå något med handlingarna i leken. 

Skarre Aasebö och Melhuus 89 menar att utprovandet av roller i leken är ett viktigt inslag i 

vänskapsrelationer. De menar att barnen korrigerar och uppmuntrar i leken och att de tillåter 

barn som de känner väl att begå fler misstag i leken än barn som de inte känner lika väl. 

 

Min egen erfarenhet är att barn berättar sin lek och delar genom berättandet ut roller och 

uppgifter i leken. De driver på detta sätt den gemensamma leken vidare. Barnen är ibland 

även beroende av berättandet och samtalet för att beskriva en bild eller intentionen med bilden 

Änggård 90 skriver: Samtalet är viktigt även när det gäller de teckningar som går att avläsa 

grafiskt och som är narrativa i den meningen att olika detaljer är relaterade till varandra 91 

                                                
82 Britt Paulsen (1996) Estetik i förskolan, Lund: Studentlitteratur, s.63-65 
83 Eli Åm, (1993)Leken ur barnets perspektiv, Stockholm: Natur och Kultur , s. 21 
84 Ibid s.21 
85 Ibid s 22 
86 Ibid s 24,  
87 Ibid. s 29 
88 Lindahl (2002) s.88 
89 Aasebö, Melhuus, (2007) 
90 Änggård (2006) 
91 Änggård (2006) s. 94 
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Enligt Rogoff 92 berättar och beskriver barn olika mycket beroende på vilken kulturell och 

geografisk uppväxtmiljö de befinner sig i. Hon säger att uppmuntran och frågor om händelser 

och skeenden stimulerar barn till ymnigare berättande. Här är det troligen så att detta är 

tillämpbart på allt berättande oberoende av om det gäller lek eller beskrivning av en bild. Paul 

Duncum skriver: 

 
Some narratives are entirely graphic, but most are extra-graphic, the drawing 
itself sometimes being merely the tip of an iceberg of narrative fantasy. It is this 
extra–graphic dimension that necessitates consulting with children to determine 
in what way and to what extent drawings are narrative. 93 

 
Enligt den nederländske historieprofessorn och kulturfilosofen Johan Huizinga 94 är leken 

kulturutvecklande.  Att mänsklig kultur uppstår och utvecklar sig i lek, som lek – den 

övertygelsen har sedan länge blivit allt starkare hos mig. […] 95  Leken uppfattas här som 

kulturföreteelse och inte – i varje fall inte i första hand – som biologisk funktion. Huizinga 

menar vidare att leken är äldre än kulturen eftersom djur leker och alltid har lekt. Den kan ta 

sig olika uttryck och låter sig inte förnekas. Han menar att de flesta av våra regler och 

samhällssystem har sin rot i leken. 96 

 

3. Teoretiskt perspektiv 

3.1 Barns perspektiv 

 
I en artikel i tidskriften Pedagogisk forskning för Gunilla Halldén97 fram en diskussion om 

barn perspektiv där hon delar begreppet i två delar, hon talar om barnperspektiv och om barns 

perspektiv. Barnperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus på ett perspektiv som syftar till att 

tillvarata barns villkor och verka för barns bästa eller för att studera en kultur skapad för 

barn. Sett som två ord blir det i stället att anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är 

barnets. 98 Just att fånga det som är barnets perspektiv är min utgångspunkt i denna 

undersökning. Vad ritar barnen, i vilket sammanhang kommer bilderna till och vad använder 

barnen sedan sina bilder till? Att anlägga barns perspektiv handlar i stor utsträckning om att se 
                                                
92 Barbara Rogoff, (2003)  The cultural nature of human development, New York; Oxford university press s.269 
93 Paul Duncum (1993) Visual Arts research, volym 19, nummer 1, sidan 20-29 
94 Johan Huitzinga, (1945/2004), Den lekande människan, Stockholm; Natur och Kultur 
95 Ibid s.7-8 
96 Ibid s. 13-14 
97 Gunilla Halldén, Artikel i Pedagogisk forskning, 2003, årgång 8, nr 1-2 
98 Ibid s. 13-14 
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barn som aktörer och att se dem i den kontext där de befinner sig och att observera och 

dokumentera bildskapandet i det som Änggård benämner som deras kamratkultur.99 När vi 

antar ett barns perspektiv blir barnen och deras handlingar synliga. Det ger oss tillgång till den 

arena som är barnens. Det är barnen som ger bilderna betydelser. Men bilderna ger också 

barnen betydelse, genom barnens berättande och beskrivande av bilder och teckningar gör de 

sig synliga för oss vuxna och för varandra. 

 

Aronsson 100  beskriver hur forskningen kring barns bildskapande på senare år inriktar sig mer 

på process än på analys av resultat. Detta medför en större bredd i betraktandet av barns bilder 

och har enligt min mening en större möjlighet att synliggöra de sinnliga och estetiska 

aspekterna av barnbilders tillblivelse.  

 

3.2 Etnografisk undersökningsansats 
 

Mitt sätt att undersöka och söka svar på mina frågeställningar i denna studie är etnografiskt. 

Det kan enligt Martyn Denscomb definieras som Upptäcktsresa, forskning på fältet, 

vardagslivet som forskningsdata, […] hur medlemmarna i den studerade gruppen/kulturen 

förstår saker […] 101  Den som undersöker något etnografiskt är en del av undersökningen, 

annars fungerar inte den etnografiska ansatsen. För mig underlättas insamlandet av materialet 

av att jag undersöker något som jag redan känner, som plats och som verksamhet. Christina 

Garsten 102  skriver På många sätt fungerar alltså forskaren som en medlare mellan 

verkligheter. 103  Hon menar att den etnografiska ansatsen bygger på forskarens närvaro och 

att forskaren inifrån den undersökta gruppen förmedlar kunskap mellan sig själv och de som 

läser undersökningsresultatet. Den etnografiska ansatsen i denna studie hjälper till att 

synliggöra barns tecknande och i vilket sammanhang bilderna blir till. 

 

För att läsa och förstå barns bilder i deras kontext krävs enligt min mening ett process 

deltagande från den som undersöker dem. Alla bilder skapas i relation till den 

                                                
99 Änggård (2006).s.11 
100 Aronsson (1997), 12-13 
101 Martyn Denscombe (2000) Forskningshandboken ,Lund: Studentlitteratur, s. 85 
102 Christina Garsten i Bengt Gustavsson (Red.), (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Lund: 
Studentlitteratur, s. 151 
103 Ibid s. 151 
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omkringliggande verkligheten, detta gör att bilderna påverkas av den kontext de skapas i. 

Filosofiprofessorn Hans-Georg Gadamer menar att; 

 
Det estetiska objektet är inget föremål utan en process av förvandling och 
förmedling, där framförandet liksom tillägnelsen ingår som nödvändiga 
beståndsdelar. Denna process är på en gång samtidig och tidlöst upprepande och 
den ställer krav på åskådarens delaktighet och samtidighet.104 

 

Martyn Denscombe 105 skriver att den som undersöker något etnografiskt aldrig kan ställa sig 

neutral. Forskaren är delaktig i den värld hon vill beskriva. Denscombe refererar till Ball som 

menar att det inte går att bortse från det egna inflytandet på forskningen. Denscombe menar 

vidare att etnografisk forskning därför måste innehålla en presentation av forskarens jag. Trots 

det egna inflytandet och den möjliga påverkan på resultatet som etnografisk forskning kan 

innebära så väger fördelarna enligt min mening ändå tyngre än nackdelarna. Fördelarna är 

bland annat att den bygger på direkt observation och närvaro samt att den kan kopplas till 

teori och att den undersöker aktörernas egen uppfattning. 

 

Med den etnografiska ansatsen kan den som undersöker något få syn på processen. Eva 

Johansson 106  skriver: Kommunikationen är inte bara orden som sägs, också den andres 

existens, gester, tonfall och ansiktsuttryck formar en helhet som berättar om människors 

tankar och sätt att vara. 107 Hon refererar vidare i till Merleau- Pontys  teorier om livsvärlden 

som säger oss något om människan och forskarens plats i världen  och att vi alltid är en del av 

det vi studerar.  

 
Det som visar sig för barnet tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i kroppsliga, 
sinnliga och språkliga uttryck, i gester, i tonfall, i en situation, i ett sammanhang 
där också forskaren ingår. Uppgiften är att på grundval av barns agerande, 
barnens existens, försöka förstå deras avsikter, deras uttryck för mening och 
därmed deras erfarenheter av fenomenet i fråga. 108 

 
Paul Duncum 109 menar att den etnografiska ansatsen är det enda sättet att förstå vad barns 

bilder har att berätta eftersom den bygger på närvaro under bildens tillblivelse. Att undersöka 

ett område och en plats där man som forskare är bekant med miljön och med informanterna 

skulle kunna innebära att forskningen i alltför stor utsträckning blir biased. Men med ett 
                                                
104 Hans-Georg Gadamer (1960/1990), Sanning och Metod i urval, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s 15 
105 Denscombe (2000)  s.84-99 
106 Eva Johansson, Artikel i Pedagogisk forskning i Sverige, 2003, Årgång 8, nummer 1-2 
107  Ibid  s 44 
108  Ibid s.44 
109 Duncum (1993) s.27 
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reflexivt förhållningssätt och med den begränsade förförståelsen för det fria tecknandet och 

konstruerandet som jag besitter tror jag dock att kännedomen om plats och barn snarare är till 

min fördel. Det reflexiva förhållningssättet underlättas av en öppen och nyfiken blick på 

materialet i studien. Filosofen Hans-Georg Gadamer skriver: 

 
Begreppet ´horisont´ är ett lämpligt uttryck för den överlägsna vidsynthet, som 
man måste ha för att förstå. Att öppna horisonten betyder alltid att man lär sig att 
se utöver det som är nära och alltför nära, inte för att bortse därifrån men för att 
bättre se till den större helhetens riktigare proportioner. 110 

 
 

4. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att söka svar på frågorna: Vad ritar och konstruerar förskolebarn 

på sina teckningar som skapas utan vuxeninitiering? I viket socialt klimat skapas dessa bilder 

och hur använder barnen sedan bilderna? I syftet med denna uppsats finns ingen värdering 

eller evaluering av barnens mognad eller deras utveckling av ett grafiskt språk.  Vad de ritar 

och i vilken social kontext de gör det och till vad de sedan använder det de ritat eller tillverkat 

är istället målet för denna undersökning. Den egna undersökningen kompletteras av en 

kunskapsöversikt som sätter barnens bildarbete i ett större perspektiv. Studien  är ett  sökande 

efter spår av likhet och olikhet i barnens sätt att använda papper, pennor, sax, lim och tejp på 

den undersökta förskolan. 

 

De frågeställningar som jag valt som utgångspunkt för mitt undersökande är följande: Vad 

ritar och konstruerar några 3-6 åringar i förskolan på sina bilder i icke vuxeninitierat 

bildskapande?  I vilket sammanhang skapas dessa bilder?  Hur och till vad använder barnen 

sedan dessa bilder? 

 

5. Metod 
 

Denna undersökning genomförs som en kvalitativ studie i vilken jag använder mig av 

stillbildsfoto, samtal och intervju som undersökningsmetoder. Rosmarie Eliasson beskriver på 

följande sätt en viktig aspekt vid kvalitativ forskning: 

                                                
110 Gadamer (1960/1990) s.153 
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Vad vi kan göra i kvalitativ forskning är att eftersträva en öppenhet i förhållande 
till den studerade verkligheten. Detta förutsätter i sin tur att vi försöker göra oss 
själva medvetna om och synliggöra de föreställningar av olika slag som vi bär 
med oss in i forskningsarbetet.111  

 

5.1 Deltagande observation 
 

Undersökningen genomförs som en etnografisk fallstudie med hjälp av deltagande 

observation. Enligt Christina Garsten112 finns det fyra olika sätt att genomföra deltagande 

observation, det sättet som ligger närmast till hands i denna undersökning är deltagande som 

observatör. Att delta som observatör är att föredra eftersom jag under insamlandet av material 

på förskolan inte medvetet vill lägga mig i och påverka det barnen gör, men för att förstå vad 

de gör behöver jag delta, fast som observatör. 

 

Denna undersökning genomförs alltså som en fallstudie. Just fallstudien är enligt min mening 

en lämplig metod för att undersöka de frågeställningar som uppsatsen innehåller. Dessa frågor 

söker jag svar på genom att använda ritande och klippande barn som informanter och genom 

att undersöka hur andra tidigare diskuterat, undersökt och skrivit om detta.  Evert Gummesson 

definierar fallstudie på följande sätt: Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall 

från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett 

område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen. 113  Denscombe 114  

beskiver att sökarljuset i fallstudiebaserad forskning oftast bara inriktas mot en enskild enhet. 

Denna enskilda enhet är i denna undersökning ritbordet på en förskola. Han menar också att 

en fallstudie kan inrikta sig på relationer och processer. 

 

5.2 Samtal och fotografi 
 
Den praktiska metoden består av stillbildfoto och fältanteckningar från vardagliga samtal som 

samtalsliknande intervju. Birgitta Qvarsell 115  använder detta begrepp och menar då att man i 

                                                
111 Rosmarie Eliasson i Bengt Starrin, Per-Gunnar  Svensson (Red.) (1994) Kvalitativ metod och 
vetenskapsmetod, Lund; studentlitteraturs.147 
112 Bengt Gustavsson(Red.), (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, tredje upplagan ,Lund: 
Studentlitteratur, s.158-159 
113 Ibid s. 116 
114 Denscombe (2000) s. 41-42 
115 Arvid Löfberg, Ola Halldeén, (Red), (1984), Perspektiv och forskningasansatser,Rapport nr 2, Stockholm:    
      Stockholms universitet pedagogiska instutitionen, s 43 
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intervjun utgår från ett gemensamt objekt. Utgångspunkt för reflektion och sökande efter svar 

på uppsatsens frågeställningar, kommer då att vara vad barnen gjort, vad de har att berätta om 

det som de gjort, vad de avbildat eller tänkt under sitt skapande samt i vilken kontext bilden 

skapats. Roger Säljö 116 talar om kunskapsreproduktion, han syftar då på alla ständigt 

pågående samtal mellan människor. Som forskare med etnografisk ansats framstår det som 

mycket viktigt att invänta barnens pågående samtal innan jag söker svar på mina 

frågeställningar.  Om samtalen kring barnens bilder skall fungera utan styrning, och med 

möjlighet till självreflektion är det troligen viktigt att jag inte har färdiga frågor att ställa till 

barnen som är lika varje gång utan att jag istället följer situationen och söker kunskap i det 

sociala samspelet mellan barnen117  

 

Enligt Johansson118 är det svårt att försöka förstå barns perspektiv. Jag söker förståelse och 

information genom att lyssna på barnens egna beskrivningar av sina bilder och berättelser om 

dem. Samtalet blir en hjälp för att utforska en okänd kunskap - kunskapen om barnens 

tecknande. Samtalet kan ge insikter som tidigare var okända för oss.119  Jag har i denna studie 

som praktisk metod valt att använda mig av stillbildsfoto och fältanteckningar. Jag anser att 

de metoderna kan ge mig svar på mina frågeställningar. En annan möjlig metod hade varit 

videoinspelning, det hade gett andra insikter om barnens samspel men hade samtidigt varit 

mycket tidskrävande att bearbeta eftersom undersökningen sträcker sig över en lång tid. 

 

5.3 Definitioner och urval     

 
Det material som ingår som resultat i denna studie och som ligger till grund för den 

avslutande tolkningen och diskussion är barns vardagsteckningar, konstruktioner i papper och 

deras tillblivelsekontext. Detta är bilder som barnen gör på eget initiativ vid ett bord i barnens 

höjd som i första hand är till för tecknande, ritande, tejpande och klippande. Materialet är 

insamlat vid olika tidpunkter på dagen, då barn suttit vid ritbordet. Ingen av 

fältanteckningarna eller fotografierna omfattar vuxeninitierat arbete på förskolan. Barnen 

väljer själva att sätta sig vid ritbordet, de använder oftast ritbordet på morgon och 

                                                
116 Christer  Brusling, Göran Strömqvist, Red, (1996), Reflektion och praktik i läraryrket, Lund: Studentlitteratur,                                
      s. 125 
117 Ibid s 127 
118  Johansson (2003)  
119 Brusling , Strömqvist (Red) (1996) s 126-133 
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eftermiddag, samt vid fri lektid och i väntan på till exempel maten. Fallstudien genomförs i 

syfte att förstå vad barnen använder sina bilder och papperskonstruktioner till och i vilken 

kontext de skapas. Som underlag för min fallstudie har jag valt den 3-6 års avdelning på en 

Stockholms förskola där jag själv arbetar, jag har på det sättet tillgång till många exempel och 

får ofta, troligen uppriktiga svar av barnen, även om jag är medveten om faran med att de 

svarar mig vad de tror att jag vill höra. 

 

Den undersökta förskolan ligger i ett typiskt innerstads, medelklassområde i centrala 

Stockholm, studien är genomförd under cirka fem månader. I resultatet är alla barn på 

avdelningen representerade minst en gång, några är representerade vid ett flertal tillfällen, 

dessa barn använder ritbordet i större utsträckning.  

 

Det ritbord som refereras till är ett bord som är en och en halv gånger två meter. Det finns i 

vanliga fall åtta stolar runt bordet, ibland fler sällan färre. Vid ritbordet finns alltid tillgång till 

papper, lyra pennor, tuschpennor, limstift, tejp och saxar. Materialet liksom bord och stolar är 

i barnens höjd och bordet står vid ett fönster på en central plats i förskolans lokaler. 

Genomgående i studien har jag valt att tala om barnens bilder – detta är då både ritade bilder 

och konstruktioner i papper med hjälp av sax, lim eller tejp, det finns också exempel i 

resultatet på en kombination av båda. Som underlag för arbetet finns 88 dokumenterade 

tillfällen med skapande barn vid ritbordet eller med bilden som rekvisita i lek. Pedagogerna 

finns ibland med vid ritbordet.  Ritandet som undersökningen fokuserar på startar och pågår 

helt och hållet på barnens initiativ. 

 

I samhällsorienterade studier och undersökning idag finns knappt någon studie som inte anger 

en genusaspekt på sitt material.  Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. 

Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till. Detta betyder också 

att ordet genus innebär en öppenhet för överskridanden och förändringar. 120 I den har 

studien finns inte genusaspekten med i analysen och tolkningen av materialet, detta mot 

bakgrunden att genusaspekten på barns bildskapande enligt min mening skulle bli ett område i 

sig och det materialet troligen skulle behöva en egen studie och uppsats. I både Löfsted 121 

                                                
120 Kajsa Svaleryd,(2002), Genuspedagogik, Stockholm: Liber AB, s. 19 
121 Löfsted (2001) 
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och Änggårds 122avhandlingar uppvisar pojkar och flickor väldigt olika bilduttryck och 

samspel i sitt bildskapande.  

 

5.4 Etiska aspekter 
 

Alla barn som deltar i undersökningen har avkodats såtillvida att deras namn inte finns med 

samt att jag har alla deltagande barns föräldrars tillstånd till att använda deras barns 

bildskapande som underlag för att söka svar på mina frågeställningar.(Se bilaga 1) Eftersom 

det inte föreligger någon värdering av vad barnen skapar i relation till utvecklingspsykologin 

eller i relation till deras grafiska mognad finns det, enligt min mening, heller inga etiska 

dilemman vad gäller beskrivning av bildskapande, bildskapande sammanhang och 

bildresultat. Studien uppfyller de fyra huvudkraven i de Forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.123 

6. Resultat 
Allt insamlat material i form av fotografier och beskrivning av bild eller föremål, samtal och 

socialt sammanhang där de blev till har sorterats i olika grupper, varje tillfälle har numrerats, 

de kallas i den löpande texten för tillfällen. Alla sådana är numrerade efter att allt material 

blivit insamlat, vilket betyder att det inte finns en ordnad grupp eller tidsaspekt i numreringen 

av tillfällena. De fyra kategorierna som materialet är indelat i har sedan fått flera 

undergrupper. Flera tillfällen hade också kunnat sorteras in under andra rubriker än de som 

jag har valt, men har placerats i den grupp där jag anser att de bidrar med mest information till 

studien. Materialet består till största delen av bilder och nertecknat samtal och till en 

försvinnande liten del av enbart nedtecknat samtal kring bild eller bildarbete. Alla tillfällena 

finns i uppsats- författarens ägo. Allt material är speglat i frågeställningarna Vad ritar och 

konstruerar några 3-6 åringar i förskolan på sina bilder i icke vuxeninitierat bildskapande?  I 

vilket sammanhang skapas dessa bilder?  Hur och till vad använder barnen sedan barnen 

dessa bilder? 

 

Jag vill här i inledningen till resultatet presentera barnens motivval. Av de 88 tillfällena är 29 

motiv föremål, de representeras av bilar, hus, blommor, riddarborgar och djur. 18 bilder har 

                                                
122 Änggård (2006) 
123 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 
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människor som motiv, detta är det huvudsakligen mest centrala enskilda motivet för barnen i 

denna undersökning (se också Änggård.) 15 bildmotiv representeras av en motivgrupp som 

jag kallar kommunikation och kartor, i den gruppen finns kartor, paket och brev till någon. På 

13 av barnens bilder är bokstäver centrala, även om det inte alltid är så att bokstäverna 

kommunicerar med någon annan. Ibland finns de som dekoration eller erövring av en ny 

form, kanske kan man se det som att barnen uppfattar att det är ett annat uttryck jämfört med 

bilder utan bokstäver. De ritar också bokstäver för ”att de är fina” eller representerar ”min 

bokstav”. Dessa två uttryck är barnens egna. Bokstäverna som kommunikation eller ett annat 

språk diskuteras mer i uppsatsens avslutande tolkning. Det finns ytterligare en motivgrupp 

som är lika stor som bokstavsgruppen, 13 motiv, den innehåller bilder med populärkulturella 

referenser och sagofigurer.  

 

Fotografier, fältanteckningar från intervjuer och samtal med barnen har delats in i fyra olika 

kategorier. Att kategorisera materialet är ett sätt att undersöka det. Materialet består av 88 

undersökta tillfällen. Valet av kategorier bygger på en indelning i grupper och undergrupper 

av materialet som jag genomfört genom att använda alla de tillfällen som finns 

dokumenterade och som ligger till grund för undersökningen. Det fyra kategorierna är: 

• Bilden i samspel och som lek eller som kommunikation 

• Bilden som rekvisita 

• Bilden som estetiskt uttryck  

• Bilden som spontan aktivitet 

  

Som en avslutning på varje presenterad kategori i resultatet visar jag med bild och text ett 

eller flera exempel som belyser just denna kategori, dessutom finns de tillfällen som nämns  

med nummer i den avslutande tolkningen som bilaga 2 till denna uppsats. 

 

6.1 Bilden som samspel och som lek eller som kommunikation. 

 
Bilden som present: vid många tillfällen ritar barnen bilder för att ge bort. Några bilder är som 

present/gåva till mamma, pappa eller någon annan som barnet har en nära relation till. Barnen 

gör då paket eller teckningar som de lägger på sin hylla för att ta med vid hemgång från 

förskolan. Det förekommer också andra slags presenter. Ett barn ritar bilder där hon avbildar 

sig själv och sin bästa kompis, hon lägger sedan dessa på bästa kompisens hylla så att hon 
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skall få dem när hon kommer till förskolan. Till en början får hon inte tillbaka bilder på 

samma sätt av sin kompis men när det gått cirka två månader så har presentskapandet 

”smittat”. Fler barn gör bilder som presenter. Det barn som satte igång detta har också lagt 

bilder på andra barns hyllor. Hon har då valt att på bilden gestalta bara det barnet som skall få 

bilden. Vid tre tillfällen gör barn små paket, dessa tejpas ihop så att de är omöjliga att öppna, 

mycket arbete läggs på utsmyckning. Presenterna i denna studie har alla en mottagare redan 

från början när barnet börjar rita eller tillverka. 
 

Barn lär varandra: vid ett flertal tillfällen härmar barnen varandra när de gör bokstäver. Man 

kan säga att de inspirerar varandra och frågar om hur bokstäver ser ut. Vid ett flertal tillfällen 

skriver barnen bokstäver i leken eller till en lek. Vid ett tillfälle frågar ett barn om ett annat 

barns ”bokstav”, det tillfrågade barnet visar med pinnar hur bokstaven H ser ut.  Vid ett 

tillfälle sitter tre barn vid ritbordet tillsammans och samtalar om de ena barnets ritade 

människor. De andra två menar att hon inte kan rita armarna rakt ut från huvudet, de skall ju 

sitta på kroppen. Hon som ritat den i barnens tycke ”felaktiga” människan skrattar och säger 

att de andra har rätt, sen ritar hon armarna rakt ut från kroppen. Vid ett annat tillfälle sitter två 

barn vid ritbordet, ett av barnen härmar den andras ritade människofigurer, trots att hon själv i 

vanliga fall har kommit längre än han i sin grafiska mognad.  

  

         
                            En bild av en efterlängtad kompis.          Varningsmeddelande. Det står Pelol . 

                                                                    

 

Bilden som kommunikation med okänd mottagare: vid ett tillfälle har två barn hittat en 

fågelvinge ute, de begraver den och går in och ritar en i deras tycke vacker flicka med lång 

klänning och så skriver de på en separat lapp, fågelvinge, och sina namn. De sätter sedan upp 

bilden på staketet ovanför begravningsplatsen.  Två barn använder vid ett annat tillfälle ett 

papper där de skrivit ”PELOL” . Enligt barnen betyder detta ”IGEN FÅR KOMMA IN”, på 
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thailändska. Barnen använder lappen för att varna oss andra. Vid ett annat tillfälle har två barn 

rullat ihop bilder och lagt dem på en, för andra synlig plats. Det är kartor som den som vill 

kan få. Vid ett tillfälle ritar två barn en mängd papper fulla med snabbt klottrade 

cirkelrörelser. De viker sedan ihop dessa och delar ut dem till alla på förskolan. De är 

brevbärare som ser till att alla får brev. 

Ritandet som lek redan från början:  barnen går till ritbordet för att genomföra en gemensam 

aktivitet, ibland ritar barnen olika slags bilder men har en överordnad överenskommelse om 

att de gör det ihop. De samtalar olika mycket men är överens om att bildskapandet är en 

gemensam handling. De lämnar bordet tillsammans. Som exempel kan nämnas två barn som 

ritar hus tillsammans, han ritar ett stenhus som han skall bo i nästa år, hon ritar det hyreshus 

där hon bor nu med grannarna på de andra våningarna inritade. Bilderna har ingen likhet i 

uttrycket men sker under en gemensam aktivitet barnen emellan.  

Leken inleds vid ritbordet:  barnen sitter och ritar och börjar sedan leka och samspela med 

varandra. Tre barn sitter tillsammans vid bordet och inleder där ett samtal, de bestämmer 

tillsammans att de skall rita blommor och så berättar de vad de gör på sina bilder. De berättar 

vad de ritar och så kommer de ibland med i varandras bilder. Något av barnen kan till 

exempel säga till ett annat barn ” Nu plockade du blommor här” Vid ett tillfälle bjuder ett 

barn in sig i en annans ritande genom att be den som ritar att rita ”rockenroll”. Båda skrattar 

men det tillfrågade barnet ritar sedan non-figurativ ”rockenroll”. Ett barn ritar ”motstånd”, det 

barn som sitter bredvid tycker det ser ut som en fjäril, det första barnet släpper ”motståndet” 

som motiv och säger att hon har rätt, det ser ut som en fjäril. Hon ritar sedan en fjäril på hans 

papper, och de sitter sedan länge tillsammans vid ritbordet. Samma barn ritar en annan gång 

bredvid varandra och leker då, trots sina helt olika motivval att de är ”brevlärare” och 

”ritlärare” som jobbar bredvid varandra. Han ritar en drake och hon gör en flagga på en 

flaggstång som hon målar på bägge sidor och sedan gör till ett brev. Hon lägger det under 

bordet och på detta sätt skickar hon brevet. Hon bekräftar genom skickandet att hon är en 

brevlärare. Två andra barn sitter bredvid varandra och ritar. Han frågar om han får hoppa ner i 

den badbassäng hon ritar, hon är först tveksam, han säger då att han har badbyxor med sig, 

hon svarar honom att kanske kan han få det. 
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6.2 Bilden som rekvisita 
 

Bilden som rekvisita till lek har i studien varit lättare att urskilja än andra grupper, barnen är 

tydliga med att de sätter sig vid ritbordet för att tillverka det som de behöver. Många gånger 

blir andra intresserade och härmar de som de gör, men då ofta utan att sedan använda det i 

lek. Ett barn skriver bokstäver på ett papper för att ha i skolleken. Barnen tillverkar godis, 

skattkartor, skydd mot farligheter, pokemónbollar, prislappar och svärd.  Två barn gör 

tillsammans ett stort kort som de ska ha i leken, det ligger sedan på golvet och är en del av 

deras hem i leken. Här återfinns också klippta konstruktioner som en drake och ett spöke som 

ett barn springer med så att spökets ben fladdrar.  

 

           
                          Godis som skall vara med              Ett barn sprang till ritbordet för att rita en 

                          i leken.                                            skolbok som hon behöver i lekvrå leken. De  

                                                                                  andra väntar på att hon skall komma tillbaka. Hon 

                                                                    ska då vara fröken i skolan.  

 

6:3 Bilden som estetiskt uttryck 

 
Bildarbetet som skissande och övning:  vid ett flertal tillfällen övar barn på att ge form åt ting 

som de vill gestalta. Detta är inte samma sak som när ett barns bilder utvecklas med åldern 

utan detta syns vara ett träget erövrande av en form, i studien finns ett barns bilder av 

sjörövarskepp och hans träning på att erövra skeppsformen. Bokstavsträning och 

människogestaltning finns också representerade i denna grupp. 
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Bokstäver i bild:  bokstäverna i barnens bilder är ibland kommunikation och ibland som 

utsmyckning. Vid ett flertal tillfällen sitter ett barn vid ritbordet tillsammans med flera andra. 

De andra är äldre och han lyssnar på dem men är inte i samtal med dem. Vid studiens början 

har han precis lärt sig göra sin bokstav P, han ritar den bredvid den bilform han just erövrat. 

När studien pågått ett tag har han börjat integrera sitt P i bilformen det blir nu som en del av 

bilen. Ett barn ritar under två månaders tid mycket lika bilder, det finns en människa och 

barnet berättar vad den människan gör och det finns bokstäver i bilden. Hon som ritat kan 

bokstäverna i sitt eget namn och kombinerar dem med låtsasbokstäver. Hon säger att det står 

samma sak som hon berättat att bilden föreställer. Nästan hela tiden ritar hon sin pappa eller 

mamma. 

 

       
              Bil med integrerad bokstav i form av P      Papegojor. 

 

Bara för att den är så vacker: barnen ritar och konstruerar bilder som de tycker är vackra. En 

flicka ritar papegojor som hon blir mycket nöjd med. Ett barn skriver sitt namn och sin 

mammas namn på två små papper. Hon binder ihop dessa papper med två svarta rektangulära 

bitar. Dessa sätter hon dit för att det ska bli fint, sen ger hon den till sin mamma. Ett barn ritar 

bilder som hon först klipper ut och sedan färglägger även på baksidan. Hon gör här skillnad 

på fram och baksida på figurerna hon gestaltar. I undersökningsmaterialet finns en flicka och 

en flagga som hon gjort på detta sätt. (Flaggan finns också beskriven på sidan 28) 

 

6.4 Bilden som spontan aktivitet 
 

Bilden som berättelse: vid ett flertal tillfällen använder barnen bilderna till berättande, själva 

bilden är oftast mindre viktig, det är berättandet som står i förgrunden. Bilden utvecklas 

samtidigt som berättelsen. Barnen har vid dessa tillfällen antingen valt att sätta sig 

tillsammans vid ritbordet eller så har de mött varandra vid bordet. Berättelserna är i några fall 

i form av en film, alltså figurer som rör sig över flera papper, eller en nonfigurativ form som 
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rör sig över ett papper. På det sättet utvecklas till exempel en historia om en draken och hans 

drakbebisen. Ett barn ritar sin mamma, pappa och alla syskon. Hon berättar om dem, klipper i 

dem och lämnar sedan ritbordet och alla pappersbitar. Här representerar bilden ett 

berättelseunderlag som har mycket lite med samspel att göra och mycket mera med den egna 

associationsutveckling. Ett barn ritar en ”Bamse” och en ”lilleskutt” och så berättar hon en 

lång historia om hur de går i skogen och vad som händer där. 

 

Bilden som populärkulturell referens: barnen tillverkar spel och speltillbehör, de härmar 

förlagor som de själva eller syskonen har hemma. Här finns också hela spelplaner 

representerade och de härmar då ofta ett befintligt spels form eller uttryck. Barnen har en klar 

uppfattning om vad de gör och vad man som aktör kan göra på banorna, det finns en bana 

med spindlar, cykloper och två spöke, men ingen får ”köra” banan, vi andra får bara vara 

betraktare. 

 

       
                            Bilden som berättelse med låtsastext.       En bana, med cykloper, spöken och spindlar 
                                                                                                
Det finns också exempel på barn som gör Pokemón och en rymdfigur från Zelda spelet. 

Barnen använder sedan dessa i lek med andra barn. ”Bamse” och ”lilleskutt” i stycket ovan 

har också populärkulturella referenser 

7. Avslutande tolkning 
 

I min studie har jag ställt tre frågor, att besvara dem är en del av undersökandet. Frågorna är: 

Vad ritar och konstruerar några 3-6 åringar i förskolan på sina bilder i icke vuxeninitierat 

bildskapande?  I vilket sammanhang skapas dessa bilder?  Hur och till vad använder barnen 

sedan dessa bilder? 
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Den första frågan får ett uttömmande svar i resultatet, den andra till stor del här i den 

avslutande tolkningen och den tredje frågan får svar i både resultatdelen och här i den 

avslutande tolkningen. En intressant upptäckt för mig i arbetet med denna studie har varit de 

stora kompetenser som barnen visat prov på när det gäller grafiska uttryck. Några av barnen 

kliver obehindrat mellan utvecklingsmässigt olika bilduttryck. När jag läst mitt 

referensmaterial finner jag, förvånande nog, inte några likheter med detta. Varken hos  

Änggård 124 eller Löfstedt 125. De båda har gjort större undersökningar än vad jag har gjort 

men jag finner ändå inga jämförelsepunkter gällande samspelet som överordnat den grafiska 

repertoaren. Kanske beror detta på olika förskolekulturer och inte på undersökningarnas 

storlek eller analyser av resultaten.  En annan intressant upptäckt är att barnen i den här 

studien tycks stå fria från den slags bindande kamratkultur 126 som Änggård skriver om. Hon 

beskriver hur barnen oftast har samma motivval för sina bilder.  I denna studie visar det sig att 

barnen gör sina egna bilder men att de samtidigt har en nära relation till de andra barnen som 

också gör sina egna bilder.  

 

Jag bygger den avslutande tolkningen på de tillfällen som jag för studien samlat in och som 

till en stor del redovisats i resultatet. Mina observationer bygger på deltagande som observatör 

vid barnens ritbord. Största delen av mitt material baseras på insamlande av barnens egna 

samtal och fotografier av deras bilder och bildernas tillblivelsekontext.  När frågor om 

bildmotiv eller till exempel varför de slängt en bild har uppstått hos mig har jag använt mig av 

samtalsliknande intervju för att söka svar på dessa frågor. 

 

7.1 Bilden som samspel, som lek och som kommunikation 
 
Något som fångat mitt intresse och som jag stött på nästan hela tiden under genomgången av 

mitt material är barnens lek och samspel under bildskapandet, deras samtidiga skapande av 

bilder och gemenskap.  Möte mellan barnen uppstår vid ritbordet eller så kommer de dit för 

att leka och skapa tillsammans. Barnens bildvärld är nära knuten till deras pågående lekvärld. 

Den visuella drivkraften, viljan att uttrycka sig och att sätta narrativa spår med ord och i bild 

är en del av leken eller blir en lek i sig.  
                                                
124 Änggård (2006) 
125 Löfstedt (2001) 
126 Änggård (2006) s.11 
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Aronsson menar att barn ritar vad de vill berätta. De ritar vad de tänker på eller vad som finns 

i deras omgivning. Barnen tar till sig och införlivar nya mentala redskap på ett aktivt sätt. 

Men ett sådant införlivande sker i ett aktivt samspel. 127   Barnen i denna studie visar sig också 

ha en mycket avancerad nivå när de leker och talar med varandra om sina bilder. Två flickor, 

sitter länge vid ritbordet, de tillverkar vad de kallar glitterbiljetter, dessa biljetter skall de 

sedan ge till sina dockor för att dockorna skall kunna leka med dessa biljetter eller äta dem.  

Här finns en överenskommelse mellan barnen, inte om deras egen lek utan om dockornas lek. 

Barnen iscensätter framtiden, här är bildarbetet en slags tillverkning som också har en estetisk 

valör. (tillfälle 79)  

 

En av uppsatsens frågeställningar handlar om sammanhang: I vilket sammanhang skapas 

dessa bilder? Här fann jag en stor spännvidd i mitt material. Bildarbetet sker i ett socialt 

sammanhang där barnen leker på det sättet att de väljer varandra för att göra bilder vid 

ritbordet och sedan gör de en aktivitet ihop. Här blir bildarbetet en lek i sig. Ett annat sätt är 

att barnen möts vid ritbordet och att mötet vid ritbordet inleder en lek. Leken som inleds vid 

ritbordet blir ibland tillfällig, och ibland fortsätter den efter det gemensamma ritandet.  

 

Barnen kommunicerar med varandra både med ord och bilder, detta sker ofta parallellt. De 

skapar gemensamma bildvärldar där det kan ingå flera barn, eller bara två. Det är intressant att 

barnen i sin kontext skapar olika och egna bilder men att det ändå sker i en gemenskap. Här 

ger barnen varandra utvecklingspotential, de rör sig tillsammans mot sin enskilda zone of 

proximal development 128. Detta närmande syns tydligt i tillfälle 74, som jag nämnde på sidan 

20, tre barn sitter och ritar tillsammans, ett av barnen säger till ett av de andra barnen som då 

ritar en människa, att hon inte kan rita en människas armarna direkt ut från huvudet, de skall 

ju sitta på kroppen. För att visa hur det ser ut på riktigt så säger den flickan som vill lära den 

andra att ”Det är såhär det ser ut, titta här på mina axlar, här kommer armarna”. De skrattar 

tillsammans och sedan flyttar hon som ritar armar direkt ut från huvudet ner armarna så att de 

utgår från axlarna på kroppen.  

 

Det sitter oftast ett flertal barn vid ritbordet, den skapande kontexten är ett eget kulturellt 

system. Den undersökta förskolan har sitt eget sammanhang och barnen blir här bärare och 

                                                
127 Aronsson (1997) s. 241 
128 Bendroth Karlsson (1998) s.38 
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skapare av en skapandekontext som jag uppfattar som tillåtande, generös och kreativ. Alla 

barn har vid ritbordet möjlighet att möta någon som med Barbara Rogoffs ord kan bidra till att 

de […] learn to use the intellectual tools of the community 129 Lindahl 130 menar, när hon  

beskriver Vygotskijs kulturhistoriska teorier, att språket och kommunikationen med andra är 

människans främsta redskap för meningsskapande.  Man kan då säga att barnen i den här 

studien ger varandra mening genom bildskapandet, och att bilderna får mening genom 

barnens lek och samtal om dem. 

 

Barnen uppmuntrar varandra till reflektion genom frågor, berättelser och beskrivningar av den 

egna bilden och andras bilder, på detta sätt utvecklar barnen både leken, ritandet och 

förmågan att berätta och att göra sig förstådda. Rob Barnes131 menar att mötet med bilder ökar 

barnens perceptionsförmåga och att de behöver ställas inför kreativa problem. Det visar sig i 

mitt material att barnen skapar dessa kreativa problem för sig själva, och tillsammans med 

andra. De använder sig av sig själva och varandra för att utvecklas. Varje barn är för ett annat 

barn ett subjekt som har något att erbjuda en annan människa.  

 

Barnen sveps med av varandras berättelser, vid flera tillfällen i materialet då barnen möts vid 

ritbordet så sitter de bredvid varandra och ritar, när de sedan börjar tala så uppstår en ritdialog 

som består av att barnen dras in i varandras bildberättelser och att de härmar och lär av 

varandra. Änggård 132 diskuterar detta i sitt arbete och använder sig då av Bachtins teorier om 

barnens bilder som i dialog med varandra. I mitt material ser jag att både bilderna och barnen 

är del av dialogen. Barnens bilder leder samtalen in i ett möte, så är det till exempel vid 

tillfälle 78 då ett barn ritar tomtar på sin bild, han bjuder in barnet som sitter bredvid att vara 

en av tomtarna i bilden och sedan bjuds också det andra barnets bildmotiv in i tomtebilden. 

Ibland skapar ett barn en bild och ett annat barn vill ta sig in i bilden eller i samtal med det 

ritande eller skapande barnet. Så är det i tillfälle 87 då ett barn sitter och ritar, hon berättar att 

hon gör en simbassäng. Bredvid henne sitter ett barn som gärna vill etablera kontakt och 

inleda en lek med hon som ritar, han säger ”Får jag hoppa i?” Hon som ritat är lite tveksam 

och då säger han som vill hoppa i bassängen, ”Men jag har badbyxor med mig!” Här använder 

pojken samma strategi som barn gör när de vill inleda en lek med någon annan, det fungerar 

                                                
129 Rogoff (2003) s.282 
130 Lindahl (2002) s.70 
131 Barnes (1994) s.14 
132 Ängård (2006) 
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på exakt samma sätt som vid andra lekinträden eller lektillfällen. Det estetiska blir ytterligare 

ett rum för lek som barnen har tillgång till på förskolan. 

 

I barnens samtal och gemensamma bild- och formskapande vid ritbordet går det mycket 

tydligt att se spår av härmning och inspiration barnen emellan. Birgerstam 133 återger hur 

målaren och grafikern Gert Aspelin beskriver vad som fått och får hans egen bildvärld att 

växa fram. Bilder föder bilder. Det är en gammal sanning. Konst föder konst. Andras bilder 

får en själv att inspireras till att göra något, eftersom man känner igen någonting som man 

delar.134  

 

Ibland är barnen tysta när de sitter tillsammans och skapar på eller i papper, ibland samtalar 

de hela tiden. Det pågår enligt min mening ett utbyte av tankar, ord och närvaro under 

bildskapandet, till exempel tillfälle 28, som också finns beskrivet på sidan 21, då ett barn gör 

biljetter och ett annat en flagga, det finns inget direkt synligt samband mellan deras bilder och 

ändå ingår de ett lekförbund genom att vara olika slags lärare; den ena ”ritlärare” och den 

andra ”brevlärare”. Det pågår ett samtal och det sker ett möte. Det första barnet utvecklar vid 

detta tillfälle sitt ritande genom att själv kliva vidare i sin utveckling, hon klipper ut den flicka 

och den flagga hon ritat och färglägger sedan för första gången på baksidan av en teckning. 

När jag sedan pratar med henne om detta säger hon att hon ritade så för att ”De har det!”. Hon 

menar med detta att ting går att se båda bakifrån och framifrån. Hon ritar här det hon ser av 

verkligheten, visuell realism, hon tittar på flaggan som hon ritar. Hon reflekterar över sin 

egen utveckling och hon får med Ulla Wiklunds135 ord kvalitet på sitt eget lärande. Hon är i 

sin egen utveckling och i sitt eget erövrande, ändå samspelar hon och är del i en lek med ett 

annat barn. 

 

Löfstedt 136 beskriver hur flickorna på förskolan Miretten har samma bildrepertoar, Spice 

Girls, och genom gestaltande av dem som en slags mall pågår deras utveckling av 

bildkommunikativa verktyg.  Genom att titta på förlagor återger de en annan slags människa i 

bild än de brukar. Vid jämförelse med Löfstedt 137och Änggårds 138 studier går det hos barnen 

i den här studien, enligt min mening, att utläsa en större tilltro till det egna uttrycket och det 
                                                
133 Birgerstam (2000) 
134 Ibid s.37 
135 Viklund (2001) s.77-78 
136 Löfstedt (2001)s.155 
137 Ibid 
138 Änggård (2006) 
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egna bildspråket. Barnens utvecklande av de bildkommunikativa verktygen tycks fungera 

utifrån olika bildmotiv. Barnen använder ofta varandras motiv för att utveckla sina 

bildkommunikativa kompetenser. Vid ett tillfälle som inte finns återgivet i bild visar ett större 

barn för ett yngre hur hon skall rita rosor. Hon instruerar verbalt samtidigt som hon återger 

sina instruktioner i bild. Friheten inom kamratkulturen får antas, härröra från det kulturella 

klimat som förskolan i denna studie representerar. Såväl Vygotskij, som Huitzinga och 

Loonas 139 talar om kulturklimat och påverkan från den omgivande miljön. 

 

I tillfälle 76 finns en samtidighet och förbindelse i bildskapande trots att barnen gör olika 

bilder. Ett av barnen gör ett tegelhus, alltså en exteriör av ett hus där han skall bo nästa år och 

det andra barnet gör sitt eget hyreshus i genomskärning, hon ritar ut vilka som bor på varje 

våning i huset. Barnen berättar för varandra vad de gör och sitter länge tillsammans vid 

ritbordet. Deras gemenskap vid ritbordet kan vid detta tillfälle inte direkt hänföras till lek, 

men till samspel, där överenskommelsen är att vi ritar bredvid varandra. Barnen är senare 

noga med att spara sina bilder. Både process och produkt är viktiga vid detta tillfälle. Barnen 

är uppslukade av bildskapandet samtidigt som interaktionen är viktig men modest vid detta 

tillfälle. Barnen valde att gå tillsammans till ritbordet och de gjorde en överenskommelse om 

vad de skulle rita. Änggård 140 menar att barn skapar både bilder och gemenskap på samma 

gång.  

 

Vid samma tidpunkt sitter två andra barn vid ritbordet. Deras interaktion är mycket starkare, 

de ritar av varandra och har ett pågående samtal om hur den andra vill bli återgiven i bild. De 

frågar varandra vad de vill ha för färg på klänning, skor och läppstift. Barnens samtidighet 

och gemensamma projekt tar sig olika grafiska uttryck, detta spelar dock ingen roll för 

barnen. Att de kan återge den andra på ett ”likt” sätt är inte viktigt, det är processen, den 

pågående estetiska leken, som är det viktiga för dessa två barn. Här representeras 

bildskapandet nästan av lekens hänryckning, vi tillsammans, ett du och ett jag leker denna lek.  

Huizinga är enligt Änggård 141 intresserad av just detta med leken som rot till kulturella 

funktioner. Barnen lär av varandra och det syns tydligt i flera dokumenterade tillfällen att 

barnen tillsammans skapar både bilder och samtal. Vygotskij 142 menar att leken och 

                                                
139 Se 2.5 Leken i Kunskapsbakgrunden i detta arbete.. 
140 Änggård (2006) s.63 
141 Ibid s.99 
142 Vygotskij  1995) s. 76 
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skapandet hänger samman och att de hos barn inte är uppdelat. Mina fynd är helt i linje med 

detta, man ser att skapandet och leken korresponderar med varandra. 

 

Ritandet blir en del av leken där barnen, i det Aronsson143 benämner som en ritdialog ritar och 

provar olika roller genom motivval. Detta bekräftar Aasebö och Melhuus144 teorier om 

rolltagandet i lek som en öppen träning i att prova olika roller. Här är det också tydligt att 

leken vid ritbordet sker i samspel som i exemplet ovan, när två barn sitter vid varsin sida på 

ritbordet och ritar varandra. De frågar varandra ”Hur vill du se ut”, ”Viken färg vill du ha på 

klänningen?” De erbjuder varandra att välja utseende.  Jag tolkar det som att barnen skulle 

kunna gjort nästan samma sak om de varit i lekvrån och klätt ut sig. Om man betraktar detta 

ritande på det sätt som jag föreslår med hjälp av Änggård 145, Aasebö och Melhuus 146 så blir 

ritandet i detta fall ett rent lekutbyte som tar sig ett annat uttryck genom det estetiska 

samspelet. Ett nära besläktat tillfälle är när två barn ritar små glitterbiljetter till sina dockor. 

 (se även sidan 33) De två som ritar leker inte själva med biljetterna utan iscensätter 

dockornas lek i tanken.(Tillfälle 79)  

 

Buytendijks147 beskrivning av leken som i behov av överraskning, dynamik och brist på 

resultatinriktning går i detta material att spåra vid flera tillfällen då barnen arbetar vid 

ritbordet. Vissa undantag finns som när barnen så uppenbart använder ritandet till övning, de 

skissar på svårgripbara föremål och genom träning så sker en erövring av den grafiska 

gestaltningen. Barnen gör en självreflektion om sitt eget övande och vid andra tillfällen när 

barnen inte övar men ritar tillsammans så visar de och hjälper varandra, de blir varandras 

bollplank. De utmanar varandra genom att fråga vad den andra gör och varför hon gör så. 

Herbert Read 148 beskriver detta genom att låna ord från Martin Buber som kallar det […] 

envelopment […] It means experiencing the give and take of mutual relationship, both from 

one´s own and the other person´s end at the same time.149  

 

                                                
143 Aronsson (1997) s.116 
144 Aasebö, Melhuus,( 2007) s.94 
145 Änggård (2006) 
146 Aasebö, Mehuus (2007) 
147 Åm ((1993) s.24 
148 Read (1943) 
149 Ibid s.284 
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När två barn sitter tillsammans vid tillfälle 70 och ett av dem uttrycker sig med klotter och 

den andra med en differentierad 150 bild är det ändå så att hon som gått vidare i sitt 

bildskapande till differentierad bild ser en fjäril i klottret på kompisens bild.  Det kan här 

antas att bildseendet och fantasin stimuleras både av bilder som är ritade i en för barnen redan 

passerad grafisk repertoar och av bilder som är mer avancerade i bildframställningen än vad 

barnen ännu erövrat.  Detta talar mot Änggårds151 antagande att barnen oftast använder 

liknande konventioner när de sitter bredvid varandra och ritar.  I mitt material skulle jag vilja 

säga att barnen har kollektiva bildsamtal fast utifrån olika bilder inte utifrån likadana. Han 

som ritade klotter hade från början en idé om att han ritade motstånd, men när han fick höra 

teorin om fjärilen i bilden så tyckte han sig också se den. I samspelet reflekterade han och 

kunde med hjälp av sin väns bildseende vidga sitt eget. Utveckling av det egna bilduttrycket 

stimuleras enligt Rob Barnes 152 av möte med andra bilder. Han talar om en visuell känslighet, 

ett utvecklande av det egna bildspråket som kan skönjas vid några tillfällen i mitt insamlade 

material. Dels genom att barnen tittar på någon annans bild och dels att de samtalar eller 

lyssnar på andras samtal om bilder och bildskapande, som exempel när små barn tittar på de 

äldres bilder och när någon lär av ett annat barn hur man kan återge ett föremål i bild. Man 

kan anta att de samtal och de sampel som ofta utspelar sig mellan barnen i studien är ett 

uttryck för det som Röger Säljö 153 kallar kunskapsreproduktion. Samtalen blir ett utbyte av 

kunskap och ett kunskapsutvecklande.  

 

Bokstäver i barns bilder representerar enligt min mening ett ganska outforskat område. Blir 

bokstäverna en utveckling av bildspråket? Blir de en ytterligare representation av barnet? Ett 

spår av något nyligen erövrat? Bokstäverna som bildmotiv återfinns både som estetisk aspekt 

och som kommunikativ aspekt i denna studie. Jag kan i materialet se att de flesta barn verkar 

veta att bokstäverna representerar ett språk, de lite äldre barnen börjar erövra det språkliga 

uttrycket emedan de yngre använder bokstäverna som bildkomplement och grafisk form.  

Vid flera av de insamlade tillfällena talar barnen om ”min bokstav”, ”mammas bokstav” och 

bästa ”kompisens bokstav”. Vid ett tillfälle under insamlandet av data ber ett barn mig läsa 

vad han skrivit. Jag får i samtalet med honom inte klart för mig om han tror att jag kan läsa 

det han skrivit eller om vi leker att jag kan läsa det. Samma barn har tidigare under studiens 

genomförande bett mig skriva ett meddelande på ett papper. Det skulle stå hans och 
                                                
150 Aronsson (1997) s.32 
151 Ängård ( 2006) s.63 
152 Barnes (1994) s. 14 
153 Säljö i Brusling, Strömqvist (1996) s.125 



 38 

kompisens namn och att de är agenter, detta meddelande skulle visas upp för de andra barnen. 

Ingen av de andra barnen kan läsa på riktigt, de låtsasläser när de tolkar bokstäver som 

information. Frågan är om detta barn genom att be mig om hjälp, med att skriver texten åt 

honom, föreställer sig att det finns ett större allvar i texten? Enligt hans sätt att se en större 

sanning i textens innebörd? Lövstedt 154  beskriver hur ett äldre barn drar slutsatsen att de är 

skillnad mellan bild- och text kommunikation. Hon menar att barnet uppfattat det som mer 

tillförlitligt att kommunicera med text än med bild. Vid tillfälle 41 ritar ett barn en lampa, han 

drar sedan några streck fram och tillbaka och berättar att där står ”Man ska inte göra sönder 

lampan”. Han sitter vid detta tillfälle tillsammans med äldre barn som pratat om bokstäver och 

man kan förmoda att han intuitivt eller erfarenhetsmässigt förstått något om varningstexter i 

kombination med bild. 

 

Bokstäver integreras i barnens bilder både som namn i bilden och som en erövring av en eller 

flera bokstäver. Vid tillfälle 75 kommer två barn överens om vad de skriver, båda kan skriva 

några ”riktiga bokstäver” och några ”låtsasbokstäver”, barnen skriver på varsitt papper men 

för ett gemensamt samtal. De enas om vad de skriver, enligt deras överenskommelse betyder 

”MOMO” en kamrats namn. När det ena barnet några timmar senare hämtas av sin pappa kan 

hon alltså läsa vad hennes kompis och hon skrivit. Jag skulle vilja uttrycka det som att barnen 

har enats om en språklig betydelse av den bokstavskombination som de konstruerat.  

 

Vid ett tillfälle är det extra tydligt hur barnen har upptäckt kulturella symboler och återger 

dessa i sitt bildarbete, det är vid begravningen med bild och text på det begravda (tillfälle 82, 

återges i text på sidan 20) Vid tillfälle 44 ritar ett barn en skattkarta. Själva skatten är små blåa 

cirklar. På förskolan använder barnen under denna tid små blåa slipade glasbitar som pengar 

och skatter i leken. Hon som ritar återger verkligheten i bild genom att använda samma skatter 

i bild som barnen har i lek, hon ritar både vad hon ser av vekligheten och vad hon vet om den. 

Aronsson155 talar om detta som visuell realism och logisk realism. 

 

                                                
154 Lövstedt (2001) s.154 
155 Aronsson (1997) 
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7.2 Bilden som spontan aktivitet 
 

Det visade sig vid genomgång och sortering av materialet att det vid några tillfällen inträffar 

att barnen ritar något, de kan beskriva vad det ritat och sedan går de och slänger de som de 

gjort. I undersökningsmaterialet visar det sig ytterst sällan att barnen slänger det som de gjort 

för att det blev fult, det är någon annan drivkraft som får dem att slänga, kanske att de är 

färdiga med bilden.  Kanske var resultatet att göra bilden klar utan att spara den eller så var 

processen det viktiga.  Vid ett annat tillfälle kan det istället vara mycket viktigt att spara. Till 

vilka sparar då barnen, jo till mamma eller pappa, till den som skall hämta, eller för att lägga 

på den egna hyllan för att ta hem. Eller på den enskilda teckningshylla som varje barn har på 

förskolan. Mitt antagande att barnen inte slänger för att de är missnöjda med det som de gjort 

baseras på frågor som jag ställt till barnen när de slängt bilder. Att dra slutsatser av frågor 

ställda direkt till barnen kan kompliceras av att barnen svarar mig något de tror att jag vill 

höra. Att avgöra barnens intention är komplicerat och i en etnografisk studie bygger det 

mycket på närvaro vid bildernas tillblivelse och av erfarenhet av samtal med barn. Man kan 

förmoda att barnen ibland också slänger just för att ritandet var en handling i väntan på något 

annat, kanske i väntan på maten eller på att en kompis skulle bli klar med det som han eller 

hon var upptagen med. Det finns tillfällen vid ritbordet då barnen är i samtal med varandra 

och samtidigt ritar helt olika bilder, man kan förmoda att barnen vid dessa tillfällen är i 

kommunikation med varandra men inte med varandras bilder. 

 

I denna studie har jag valt att bortse från det utvecklingspsykologiska perspektivet på barns 

bildskapande. Det har framkommit i materialet att två barn som befinner sig helt olika i 

förmågan till symbolisk bildåtergivning kan mötas i samtida bildarbete. I materialet finns 

presenter i form av små ihop klistrade paket. Dessa återfinns vid flera tillfällen och att dessa 

inte går att öppna gör inget för det barn som har gjort dem. Löfstedt 156presenterar just detta 

med ett litet ihop klistrat paket, hon menar att när teckningen blivit paket så är den inte längre 

en teckning utan ett annat slags föremål. Det är ofta är teckningar som barnen inte kan säga 

vad de föreställer som blir små ritpaket, detta överensstämmer med mitt material. I studien 

finns också presenter av annan karaktär, födelsedagsteckning till en kompis på hans 

                                                
156 Lövstedt (2001) s 149-150 
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födelsedag, den överräcks som en gåva. Det finns också många teckningar och konstruktioner 

som är present till föräldrar eller nära släkting. Dessa görs vid olika tillfällen på dagen, Jytte 

Andersen157 undersöker i sin Magisteruppsats teckningar som görs av barn på morgonen, hon 

ser dem som övergångsobjekt.  Psykoanalytikern och barnläkaren D.W Winnicot 158 beskriver 

övergångsobjekt som […] ett mellanliggande upplevelseområde, mellan tummen och 

teddybjörnen, mellan oral erotism och verklig objektrelation […] i förskolan använd ofta 

ordet ”övergångsobjekt” med en förenklad betydelse. Det syftar på ett föremål som blir en 

länk mellan hemmet och barnet vid lämning på förskolan. Bilder med övergångsbetydelser 

återfinns också i mitt material men jag ser snarare att barn ritar den de längtar efter, inte som 

present utan ett gestaltande, levandegörande av den som de längtar efter. Detta återfinns i mitt 

material både som längtan efter en kompis som inte är på förskolan eller någon i familjen som 

barnen tänker på. En annan slags present är när två barn en dag tar en hel hög med papper till 

ritbordet, de klottrar dit något non figurativt, bara för att det skall finnas något på varje 

papper. Barnen viker sedan ihop papperna som de nu kallar brev och så delar de ut dem till 

var och en på avdelningen. De ser till att alla skall få ett brev och inkluderar på detta sätt alla i 

gruppen i samma lek och gemenskap. 

 

Den övervägande största delen av materialet berättar om sammanhang och möten mellan barn. 

Men det finns också tillfällen då ett ensamt barn agerar vid ritbordet, de har då ett solitärt 

förhållningssätt till ritandet och bildskapandet. Barn som övar sig på att rita eller skriva 

bokstäver sitter ibland själva. De är målmedvetna och vet vad de gör, har finns ett inre 

samspel, ett slags intrasubjektivitet. Barnen kan berätta vad de gör, som till exempel när en 

pojke övar sig på att rita sjörövarskepp, detta övande sker i relation till honom själv och hans 

vardagliga lekar. Han leker under denna tid mycket med skepp och det är viktigt för honom 

att de har en mast. Den återfinns hela tiden i hans grafiska avtryck. Här skulle jag vilja göra 

ett tillägg till Aronssons 159 beskrivning av vad barn ritar, hon talar om två huvudtyper av 

bilduttryck, logisk realism- vad barn vet om världen och visuell realism- vad de ser i världen, 

Aronsson lägger till detta att barn ritar vad de vill berätta, jag håller helt med henne om den 

narrativa aspekten men skulle vilja tillägga att jag tror, efter arbetet med denna studie att barn 

också ritar det som de motiv de vill erövra. Detta gestaltas i denna studie av övande och 

skissande, det kan både ske i samspel och individuellt. 

                                                
157 Anderssen (2004) 
158 D.W Winnicott (2003) Lek och verklighet, tredje upplagan, Stockholm; Bokförlaget Natur och kultur, s.20 
159 Aronsson (1997) s.241 
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De yngre barnens bilder som återger spontan aktivitet kompletteras och avslutas ofta med ett 

klippande i bilden. Man kan förmoda att de till viss del hänger samman med deras erövrande 

av klippandet som en ny kunskap och att de då gärna tränar sig på denna. Det finns i 

materialet exempel på att barnen klipper i bilder som ett avslut på ritandet. Klippandet står då 

inte i relation till det ursprungliga bildmotivet utan tar sig nya uttryck. Vid ett tillfälle klipper 

en flicka sönder sin bild och så säger hon till mig, ”titta, jag klippte dina ben”. 

 

I ett flertal av barnens bilder återger de sagofigurer och populärkulturella referenser, de 

återger spel eller figurer som finns i spel, i tidningar och på tv. I materialet är detta 

identifierbart främst hos två av barnen. Vid ett tillfälle ritar ett barn sin brors spel. På samma 

sätt har hon vid ett flertal tillfällen återgett hans spel. En stor rektangel med ena hörnet 

antingen bortklippt eller med en kvadrat ritad på själva spelbilden. Hon har alltså återkommit 

till samma grafiska återgivande av broderns spel. Hon ritar vad hon minns om verkligheten, 

visuell realism.(Tillfälle 36) Vid ett annat tillfälle ritar en pojke en bana, det är en bana i ett 

spel, ingen av oss kan göra banan, han berättar om den men omsätter den inte i lek. Under 

ritandet har han varit helt uppslukad av bilden. Änggård 160 ser i sitt material att olika barn har 

olika kapacitet att helt uppslukas av sitt eget görande under ritandet av bilder. Buytendijk 
161talar om lekens behov av överraskningsmoment. Barnen bygger in överraskningar i sina 

spel men vill inte ha en aktör som spelar spelet. Vid alla tillfällen som barnen gjort spel har de 

sedan lagt dem på sin hylla eller satt upp dem på väggen. 

 

7.3 Bilden som estetiskt uttryck 
 
Ett barn ritar tre papegojor på rad, bara för att de är så vackra säger hon när hon gör dem. 

(Bilden finns återgiven på sidan 29) Hon sitter då med andra som ritar men är upptagen av sin 

egen bild. Här är frågan om bilden skapas för att vara vacker eller om den estetiska 

dimensionen tillkommer när hon uppmärksammar resultatet av det hon gör. Hon har under en 

tid övat på att rita djur. Man kan förmoda att hennes tillfredsställelse med bilden handlar både 

om realistisk återgivning och dekorativitet. Detta talar emot Änggårds162 antaganden där hon 

                                                
160 Änggård (2006) s.98 
161 Åm (1993) s.29 
162 Änggård ( 2006), s 69 
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menar att det realistiska i barns bilder får stå tillbaka och underordna sig det dekorativa. I 

tillfället med papegojorna löper det realistiska och dekorativa parallellt.  

 

Bokstäver och låtsasbokstäver i barnens bilder har olika funktioner, vid två tillfällen både 30 

och 32 ritar två olika barn små krumelurer som påminner om bokstäver, men inte är det, det 

ser ut som ett slags ornamentik. De gör det i ett socialt samspel med andra barn som gör 

bokstäver vid ritbordet, de kan göra bokstäver, ändå väljer de krumelurer. Båda svarar, när de 

blir tillfrågade om varför de gör krumelurer att det beror på att de är så fina, barnen har hittat 

en form och ger den ett estetiskt värde. De använder sig av fantasin för att utveckla en för ögat 

tillfredställande form. Ett barn utvecklar under tiden studien pågår sitt användande av 

bokstäver i sina bilder. Från början är de en del av hans bilder, ett slags utsmyckning men 

också träning av den grafiska formen för initialen i hans förnamn. När det sedan gått ett par 

månader blir hans bokstav en del av de bilder han gör. (Bilden finns återgiven på sidan 29) 

Initialen i hans namn är nu en del av motivet. Ett barn ritar vid ett flertal tillfällen en människa 

i sin bild sedan skriver hon vad den människan gör, till exempel pappa går till förskolan. Hon 

förstärker bilden med text, hennes text består av vissa bokstäver som hon kan och vissa som 

hon gestaltar genom att rita rangliga streck som rör sig över pappret.(Tillfälle 52) Vid tillfälle 

78 samspelar två barn kring sina bilder, de leker att de kan bjuda in varandra i bilderna.  När 

leken avstannat börjar ett av barnen rita sexor nere i hörnet på sin bild. Jag frågar vad han gör 

han svarar att han ritar dem ”för att de är så fina”. Han avslutar med att rama in sexorna. Man 

kan anta att han överraskas av hur fina han tycker de är, formen tilltalar honom och han är 

mycket nöjd med dem. 

 

7.4 Bilden som rekvisita i lek 
 
Barnen skapar något och detta sätter igång en lek eller så fattas något centralt i en lek och 

barnen går då till ritbordet och tillverkar det som de behöver. Ritbordet fungerar här på två 

sätt, antingen går barnen och sätter sig för att rita till exempel godis eller en skolbok som de 

behöver i leken, eller så sitter de vid ritbordet och tillverkar något som sedan stimulerar 

fantasin och så startar en lek med detta tillverkade föremål. Enligt Lindahl 163 så är Vygotsij 

och Leonitjev inte överens om ifall det är fantasin som sätter igång leken eller leken som 

sätter igång fantasin. Vid genomgång av mitt material skulle jag vilja säga att det för barnen 

                                                
163 Lindahl (2002) s.93 
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fungerar på båda sätten. Bildskapandet kan inleda en lek, alltså kommer fantasin först och 

leken sedan. Eller så pågår leken och det behövs något, ett slags rekvisita och då kommer 

leken först, sedan behovet och därur föds fantasin som barnet använder för att skapa sin 

rekvisita.  

8. Diskussion 
 

I denna studie har tydligt framkommigt att barn samspelar mycket under bildskapandet.  Den 

visar också att barns lek- och skapande uttrycker ligger mycket nära varandra och att de 

befruktar varandra. Studiens empiri visar att barnen är kompetenta, har en stor förmåga till 

variation samt att de rör sig fritt i uttrycken för sitt bildskapande. Varje barn befinner sig i sin 

egen bilduttryckssvär i sitt bildskapande, ändå möts barnen ofta även om de gör olika slags 

bilder och har olika förmåga eller kunskap i sin grafiska bildåtergivning.  Barnen är ibland 

helt uppslukade av sitt eget bildskapande och ibland i dialog med varandra trots att de gör 

sinsemellan mycket olika bilder. Ritandet är både lek, visuellt berättande och gemenskap.  

 

I framtida studier kan man tänka sig att vidare undersöka det bildkommunikativa verktyget 

som hjälp vid språkutveckling och skrivutveckling samt barnens bilder och bildernas motiv i 

ett genusperspektiv. Det skulle också vara mycket intressant att jämföra bildrepertoar och 

bildsamtal på den i den här studien undersökta förskolan och en förskola som mer traditionellt 

arbetar med färdiga mallar och annat styrt material. Jag finner också i mitt material en 

utmaning i att undersöka bokstävernas funktion i barnens bilder. Hur erövrar barnen 

bokstäverna och är de för barnen ett annat språk eller samma som bildspråket. Eva Änggård 

talar i sitt avhandlingsarbete om att barnen förstår att det skrivna är ett starkt 

kommunikationsmedel, gör den upptäckten skillnad för deras bildskapande, sätter det spår? 

 

Förskolan som ett specifikt kulturellt system där kamratkulturen styr barnens utveckling och 

deras val av aktiviteter kan påverka de möjligheter barn har till samspel och till bildskapande. 

Man kan anta att olika förskolor och olika vuxna signalerar olika värdesystem till de barn som 

går på förskolorna. I mina jämförelser med studiens referens material ser jag olikheter i 

förskolekulturer.  Man kan anta att dessa olikheter handlar om vad som uppmuntras och vad 

som är tillåtet respektive inte tillåtet för barnen på de beskrivna förskolorna. Jag tror att detta 

också påverkar barnens motivval i bildarbetet och deras syn på bildernas resultat, det jag 

benämner som fint och fult kulturen.  
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Man skulle kunna ifrågasätta studiens resultat och relevans, jag skulle dock vilja påstå att på 

denna förskola är resultaten överensstämmande med verkligheten. Men det är troligen så att 

jag om jag genomförde samma studie på en annan förskola skulle kunna få fram ett 

annorlunda resultat. 

 

De erfarenheter som alstrats under arbete med denna studie pekar på att barns spontana 

ritande och skapande kan vara en demokratisk plattform där barnen med varandras hjälp kan 

utveckla både språk, bildkompetens och relationskompetens. 
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Stockholm 2008.05.10 
 
 
 

Hej alla föräldrar 
 
 

Som kanske några av er vet så läser jag en distansutbildning på Högskolan i Gävle. Jag läser 

just nu bildpedagogik på C nivå vid Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap.  

 

Under denna utbildning skriver jag en C-uppsats om 15 högskolepoäng. Den handlar 

förskolebarns fria, icke vuxeninitierade ritande och utgår från frågeställningarna : 

”Vad ritar och konstruerar några 3-6 åringar i förskolan på sina bilder i icke vuxeninitierat 

bildskapande?  I vilket sammanhang skapas dessa bilder?  Hur och till vad använder barnen 

sedan dessa bilder?” 

 

Under arbetet med denna uppsats har jag gjort min empiri på vår förskola. Jag har fotograferat 

barnens bilder, jag har frågat dem om vad de ritat, jag har lyssnat på vad de berättat för 

varandra om sina bilder och jag har varit uppmärksam på deras samspel och i vilken kontext 

bilderna blivit till.  

 

Barnens namn finns inte med i uppsatsens text och jag gör heller inga jämförelser eller 

värderingar om vad barnen kan eller inte kan rita. Barnen finns heller inte med på bild, 

däremot finns deras teckningar i bild och de är också beskrivna i uppsatsens resultat. 

 

Jag vill med detta brev fråga om det är någon av er som inte vill att era barns bilder skall 

publiceras i uppsatsen, i så fall vill jag gärna att ni säger till mig. Ni kan prata med mig på 

förskolan eller kontakta mig via mail. Uppsatsen kommer efter att den blivit godkänd finnas 

tillgänglig på förskolan för den som är nyfiken och vill läsa. 

 

                                                                 

                                                                  Vänliga hälsningar  

 

 

                                                                   Lena Magnusson 
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