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Sammanfattning 

Syftet med barnbildsbiografin Christines bildvärldar har varit att belysa vad ett enskilt barn 

över tid ger uttryck för i sitt bildskapande och hur barnet kommunicerar via bilder. Metoden 

kan beskrivas som bildetnografisk och källmaterialet består av en samlad barnbildskollektion 

omfattande ca 2800 teckningar och målningar, mina löpande anteckningar angående 

Christines kommentarer i samband med bildernas tillkomst, mina egna skriftliga reflektioner 

samt min ingående kännedom om hennes värld (närmiljö, önskningar, referensramar). Vidare 

har jag gjort två intervjuer med bildskaparen i vuxen ålder som på olika sätt har gett inblickar 

i hur hon själv upplevde sitt bildskapande som barn. Därtill kommer kringmaterial i form av 

intertextuella referenser och fotografier.  

Bildkollektionen har analyserats utifrån ett socialsemiotiskt och ett kulturellt perspektiv. 

Analysen förtydligar hur de semiotiska resurser som barnet över tid har tillgång till i sitt 

bildskapande är beroende av både den specifika situationskontexten och den mer generella 

kulturella kontext som barnet växer upp i. Vad Christine kommunicerar med sina bilder 

avspeglar i sin tur vilka personliga, sociala och kulturella erfarenheter som har väckt hennes 

intresse. Redan när barnet är i tvåårsåldern kan intertextuella referenser spåras i bilderna 

vilket visar att bildskapande sker utifrån socialt konstruerade kulturella resurser.  

Styrkan med barnbildsbiografin som forskningsmetod är att den ger inblick i barns 

bildskapande när de själva i hög grad råder över bildernas innehåll och utformning. Därmed 

kan en fördjupad insikt i barns bildskapande nås. Barnbildsbiografin utgör därför en 

oundgänglig del av barnbildsforskningen. 

 

Nyckelord: Barnbildsbiografi, Bildetnografi, Barns bildskapande, Barns meningsskapande, 

Socialsemiotik. 
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1 Inledning  

Som universitetsadjunkt i bild vid Högskolan Dalarna har jag under årens lopp använt båda 

mina barns bilder i undervisningen. Efter en konferens vid Svenskt barnbildsarkiv i Eskilstuna 

hösten 2009 bestämde jag mig för att det var dags att göra en systematisk sammanställning av 

min dotters barnbilder, alla jag pratade med under konferensen uppmuntrade mig att ansöka 

om utvecklingstid för att påbörja arbetet med en samtida barnbildsbiografi. Min ansökan 

resulterade i att jag under några år fick tid i min tjänst för ett utvecklingsarbete som innebar 

att jag kunde påbörja detta arbete, syftet var att bildbiografin skulle kunna användas i under-

visningen. Det är de digitaliserade bilderna från detta utvecklingsarbete som utgör käll-

materialet i det här examensarbetet. Karin Aronsson konstaterar att få moderna forskare på 

allvar har tagit upp det etnografiska perspektivet hos barnbildsforskarna Georges-Henri 

Luquet och Helga Eng. En rad forskare har intresserat sig för hur olika massmedier påverkar 

barns bildskapande, framförallt har man studerat hur pojkar i sina bilder hämtar inspiration 

och förebilder i seriernas och filmens bildkoder. Marjorie och Brent Wilson har med jämna 

mellanrum följt ett antal barn från lägre skolåldern och Kristian Pedersen har följt pojken 

Bo´s bildskapande mellan 2 och 16 års ålder. Men det finns överraskande få moderna 

etnografiska studier över enskilda barns växande genom bilder och det är min förhoppning att 

denna studie ska bidra med kunskaper om barns visuella meningsskapande. 1 

1.1 Bakgrund 

Kirsten Drotner beskriver barns och ungas estetiska produktion som den del av deras 

vardagskultur där de konkret gestaltar och tolkar sina livserfarenheter i en process där känsla, 

tanke och handling förenas.2 Enligt henne sker den estetiska praktiken på tre olika nivåer; en 

individuell, en social och en kulturell nivå. På den individuella nivån finns möjlighet att 

experimentera med den egna identiteten, i skapandet förenas glädje och allvar, vilket leder till 

att erfarenheten får en stark känslomässig intensitet. I den estetiska processen upplever man 

en omedelbarhet och en utvidgning av sina egna gränser som hänger samman med materialens 

inbyggda ”motstånd” och de egna färdigheterna.  Processen ger synliga resultat som kan delas 

med andra och Drotner lyfter fram att på den sociala nivån kan den skapande verksamheten 

                                                            
1 Aronsson, Karin, Barns världar – barns bilder, Natur och Kultur, Stockholm, 1997. Sid. 101.  
 Hopperstad, Marit Holm, Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning, Cappele, Oslo, 2005.  Sid. 63. 

2 Drotner, Kirsten, At skabe sig selv. Ungdom, aestetik, pedagogik, Gyldendal Uddannelse, Köpenhamn, 1991.  Sid. 55-57. 
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bli en katalysator för ömsesidig reflektion i gemensamma lärprocesser. På den kulturella 

nivån fungerar den estetiska praktiken som en symbolisk kommunikation innehållande 

”rester” som inte alltid kan uttryckas med ord men som kan gestaltas i en estetisk handling.3 

Att studera en sammanhållen barnbildskollektion är ett sätt att få kunskap om de olika 

nivåerna i barns och ungdomars estetiska praktik. Inom barnbildsforskningen har man 

traditionellt fokuserat sig på stadieteorier där barns bildspråkliga utveckling beskrivs som 

naturlig, medfödd och universell. Utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv antas barns 

bilder med tiden spegla en växande förmåga att använda alltmer avancerade grafiska uttryck 

som i sin tur betraktas som tecken på ökad mental medvetenhet. Man tänker sig en utveck-

lingsriktning där förmågan till ett alltmer realistiskt bildskapande är slutmålet.4 Det 

utvecklingspsykologiska perspektivet lyfter fram den individuella nivån i barns bildskapande 

genom att betrakta bilderna som redskap för att förstå och representera personliga erfarenheter 

av människor, platser och föremål.5   

Dennie Wolf och Martha Davis Perry hör till de forskare som utmanar ett stadieteoretiskt 

tänkande genom att hävda att fokuseringen på ett enda slutmål, den bildmässiga realismen, 

tillhandahåller en alltför begränsad beskrivning av barns sätt att uttrycka sig visuellt. De 

beskriver istället utvecklingen av barns bildskapande förmåga som en process där barnen 

tillägnar sig en repertoar av olika bildgenrer och kunskaper om vilken genre som lämpar sig 

bäst i olika sammanhang.6 Anna M Kindler och Bernard Darras har byggt vidare på denna 

repertoartanke och utarbetat en modell som visar hur barns grafiska representationer 

utvecklas. De betraktar denna utveckling som kumulativ, då barn inte överger utan hela tiden 

                                                            
3 Drotner 1999:  58-62.  

4
Hopperstad 2005: 65-66.  

 
5 Anning, Angela & Ring, Kathy, Making sense of children's drawings, Open University Press, Maidenhead, 2004. Sid.25-26. 

 
6 Wolf, Dennie & Perry Davis, Martha, “From Endpoints to Repertoires: Some New Conclusions about Drawing development”, The journal    

   of Aesthetic Education, Vol. 22, No. 1, Special Issue: Art, Mind and Education (Spring 1988), pp. 17-34. Sid. 18. 
   Änggård, Eva, Bildskapande: en del av förskolebarns kamratkulturer, 1. uppl., Linköpings universitet, Diss. Linköping : Linköpings   
   universitet, 2005,Linköping, 2005. Sid. 12-13. 
   Kindler, Anna M, “Researching Impossible? Models of Artistic Development Reconsidered”, i Eisner, Elliot W. & Day, Michael D. (red.),  
   Handbook of research and policy in art education, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 2004. Sid. 238.  
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vidareutvecklar sina olika uttrycksformer. Kindler och Darras betonar också de visuella 

gestaltningarnas multimodala karaktär.7  

Elliot Eisner är en annan forskare som ifrågasätter den ”naturliga” bildspråksutvecklingen 

genom att hävda att barn lär sig att teckna och måla genom både erfarenhet och undervisning. 

Han skriver:  

Work in the arts is not a way of creating performances and products; it is a  

way of creating our lives by expanding our consciousness, shaping out dispositions,  

satisfying our quest for meaning, establishing contact with others, and sharing a culture.8 

Eisner liksom Drotner lyfter fram den estetiska gestaltningens sociala dimensioner och 

funktioner när han framhåller att vi människor, till skillnad från andra arter, genom vårt 

skapande kan dela våra erfarenheter, tankar och idéer med andra. Både konstens och 

vetenskapens primära syfte är att göra det privata tillgängligt i det offentliga skriver han. 9 

Eva Änggård konstaterar att barns bildskapande i förskolan ofta kan beskrivas som en 

kollektiv process som utspelar sig i olika kamratgrupper som delar samma värderingar om vad 

som är bra bilder.10 Hon, liksom Aronsson, noterar vidare att barn ritar och målar sig in sig i 

en flick- respektive pojkgemenskap genom att välja könstypiska motiv.11 Bildskapandet 

fungerar med andra ord som ett redskap för att etablera en homosocial samhörighet. 

Det som inte beaktas i de teorier som beskriver barn bildskapande som en inneboende 

förmåga är att bildskapande också är att uttrycka sig med hjälp av kulturella konventioner. I 

nyare kulturorienterad forskning flyttas uppmärksamheten från teckning som frigörelse och 

utveckling av inlogerad förmågor till en analys av den omgivande bildkulturens betydelse för 

barns skapande i bild. Denna forskning lyfter fram att barn lär sig att uttrycka sig visuellt med 

hjälp av de bilder som finns i deras omgivning och detta betyder i sin tur att barns sätt att 

uttrycka sig i bild förändras över tid då bildkulturer ständigt omskapas och på så sätt utgör 

                                                            
7 Kindler 2004: 238-239. 

8 Eisner, Elliot W.,The arts and the creation of mind, Yale University Press, New Haven, 2002.  Sid. 3. 

 
9 Eisner 2002: 3. 

10 Änggård 2006: 11 och 18. 

11 Änggård 2006: 41.  
    Aronsson 1997: 136. 
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barns bilder tidsdokument som berättar om rådande visuella kulturer under deras uppväxt.12 

Bilder är flerstämmiga skriver Aronsson, då de deltar i en dialog med andra röster, de vänder 

sig ofta mot en framtida betraktare eftersom barnet medvetet eller omedvetet anpassar sig till 

vad som anses vara legitima motiv i en given kultur.13 

I boken Making Sense of Childrens Drawings beskriver författarna hur ett tidsspecifikt 

bildpedagogiskt förhållningssätt lett till att generationer av engelska karismatiska lärare har 

arbetat i Herbert Reads14 anda. De noterar att man fortfarande kan se spår av en s.k. ”house 

style” i det ”det fria skapandets” tecken. De konstaterar att inflytandet från lärarnas peda-

gogiska övertygelse oundvikligen påverkar barnens bildskapande, både processen och 

resultatet. I detta sammanhang drar de paralleller till Reggio Emilia, där man också kan 

urskilja en tydlig och specifik ”house style” och de frågar sig hur mycket av barnens egna 

personliga estetik och intressen som avspeglar sig i de fantastiska bilderna.15 Anning och Ring 

lyfter också fram hemmets och föräldrarnas betydelse för barns bildskapande. Barn vars 

föräldrar uppskattar och stimulerar barnens egna intressen och uttrycksformer påverkar på ett 

positivt sätt deras upplevelse av att vara kompetenta bildskapare. I sin hemmiljö har barn 

möjlighet att på ett ”sömlöst sätt” röra sig mellan olika meningsskapande aktiviteter, vilket de 

sällan har inom barnomsorg och skola. Det är också viktigt att barnen upplever bildskapande 

som något viktigt i sig självt, och inte som en temporär aktivitet som ska leda till en ”högre 

nivå” av meningsskapande med hjälp av bokstäver och siffror.   

I den här studien kommer jag att analysera en sammanhållen barnbildskollektion vilket gör 

det möjligt att studera olika motiv över tid och vilka visuella intryck som under olika perioder 

påverkar barnets bildskapande. Genom bildskapandet ordnar och kommunicerar barn sina 

erfarenheter och skapar mening. Erfarenheterna är alltid mera sammansatta och komplexa än 

                                                            
12 Hopperstad 2005: 62-63. 
    Aronsson 1997: 150. 
    Lind, Ulla, ”Flickrummet - tecknad verklighet som önskedröm”, i Eriksson, Yvonne (red.), Barn tecknar världen. Att förstå och  
    tolka barns bilder, Studentlitteratur, Lund, 2014. Sid. 85.  

13 Aronsson 1997: 24. 

14 Herbert Read, se vidare avsnitt 3.2. 

15 Anning & Ring 2004: 8, 19, 20, 118, 119.  
    Åsén, Gunnar, ”Varför bild i skolan? – En historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne.”, i Lundgren, Ulf P.   
   (red) Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2006. Sid. 114. 
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vad som kommer till uttryck i deras bilder, men en bild kan betraktas som en av flera resurser 

för att skapa översikt i strömmen av intryck.16 

1.2 Litteraturöversikt 

I detta avsnitt redogör jag för barnbildsforskning ur både ett historiskt och ett samtida 

perspektiv samt för barnbildsbiografin som forskningsmetod. Vidare presenteras det 

teoretiska perspektiv, socialsemiotik, som jag utgår ifrån i analysen av mitt källmaterial. 

Socialsemiotiken erbjuder analysverktyg och förklaringsmodeller rörande hur mening skapas 

med visuella resurser och gör det möjligt att synliggöra och belysa hur barn utför och 

bearbetar meningsskapande i sitt bildskapande. 

1.2.1 Barnbildsforskningens pionjärer 

Den vetenskapliga ”upptäckten” av barn kan dateras till 1880-talet. En av de första som skrev 

om barns teckningar var den italienske konstkritikern Corrado Ricci (1858-1934), vars bok 

L´arte dei bambini gavs ut 1887. Man studerade ofta stora teckningskollektioner som tecknats 

utifrån ett givet tema och som samlats in av barnens lärare. George Michael Kerschensteiner 

(1854-1932), tysk pedagog och matematiker, samlade på så sätt in ca 100 000 barnteckningar. 

Bilder där man kunde se en ”vuxens påverkan” sorterade han bort, därefter sorterades mate-

rialet utifrån social bakgrund, ålder och kön. Kerschensteiner fann att bildernas detaljerings-

grad varierade starkt beroende på dessa faktorer. Psykologen James Sully (1842-1923), verk-

sam i London, kom att prägla ett synsätt på barns bilder som har hållit i sig till våra dagar. 

1895 gav han ut boken Studies in Childhood som innehöll ett kapitel om barnkonst, ett nytt 

begrepp för den tiden. Sully beskrev barns bilder i huvudsak ur ett negativt perspektiv då han 

talade om defekter. Förutom psykologernas intresse för barns bilder som uttryck för intellek-

tuell mognad intresserade man sig också för bildernas estetiska och konstnärliga uttryck. 

Franz Cizek (1865-1946) fick som ung konststuderande upp ögonen för det speciella uttryck 

som finns i barns spontana bildskapande och han verkade under drygt trettio år som konst-

pedagog för barn och ungdomar i Wien. 17 

                                                            
16 Hopperstad 2005: 28, 106. 

17 Luquet, Georges-Henri /Costall, Alan: översättning och introduktion, Children´s drawings (Le Dessin Enfantin), publicerad första   
   gången 1927), Free Association Books, London, 2001.  Sid. ix-x. 
   Wilson, Brent, “Child art After Visual Culture and New narratives.” i Eisner, Elliot W. & Day, Michael D. (red) Handbook of    
   research and policy in art education, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 2004. Sid. 307-308. 
   Bendroth Karlsson, Marie, Bildskapande i förskola och skola, Studentlitteratur, Lund, 1998. Sid.16-17. 
   Aronsson 1997: 43. 
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Georges-Henri Luquet (1876-1965), fransk utvecklingspsykolog, skrev i början av förra seklet 

två epokavgörande verk om barns bildskapande; Les Dessins d´un Enfant (1913) som är en 

studie av ett enskilt barns bildskapande och boken Le Dessin Enfantin (1927). Luquet 

beskriver fyra olika stadier i barns bildskapande. Det första kallar han för slumpmässig 

realism och under detta stadium har barnet inte alls någon intention att skapa representationer 

utan njuter av att göra synliga spår med kritan eller pennan för deras egen skull. Ibland 

upptäcker dock barnet att de slumpmässiga spåren liknar något som finns i verkligheten. 

Denna upptäckt leder vidare till nästa stadium som Luquet kallar för realism med förhinder då 

barnet försöker, men misslyckas med att rita så att omgivningen kan tolka bilderna eftersom 

det fortfarande inte har den tekniska skicklighet som krävs. Dessa två stadier inte bara leder 

till varandra, de utgör också en tydlig utveckling i barnets bildskapande enligt Luquet. 

Luquet hävdar att under det tredje stadiet, logisk realism väljer barnet att rita vad det vet om 

världen snarare än vad det ser i sin omgivning. Han poängterar att logisk realism inte är ett 

stadium som barnet genomgår på vägen mot visuell realism utan att det är en medvetet vald 

strategi. Barnet försöker visa allt det vet i sin bild och tar även med sådant som är osynligt ur 

en given synvinkel. Berättartekniska grepp som används är genomskinlighet (röntgenbild), 

balansbilder, blandperspektiv, utvikningsbilder och storleksförvrängningar.  

Under det fjärde stadiet, visuell realism, ritar barnet vad det ser i sin omgivning. Logisk och 

visuell realism är enlig Luquet inte två åtskilda stadier utan snarare två kontrasterande ideal 

som kan samexistera hos det enskilda barnet och även i en och samma bild. Det som främst 

skiljer hans stadieindelning från andra traditionella stadieteorier är att han inte betraktar 

visuell realism som slutmålet för barnets bildspråkliga utveckling. Han anser inte att logisk 

realism representerar något felaktigt eller speciellt barnsligt sätt att konstruera bilder på. 

Liksom en del moderna forskare ser Luquet de två formerna av bildskapande som parallella 

system i en större semiotisk repertoar.18  

1.2.2 Intresset för barnbilden fortsätter 

Modernismens intresse för barnets ”primitiva” skaparkraft ledde till ett förnyat intresse för 

barns bildskapande i mellan- och efterkrigstidens Europa. Konstnärer som Klee, Picasso och 

                                                            
18 Aronsson1997: 58-63. 
    Luquet/Costall 2001: vii-xx. 
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Dubuffet tog starka intryck av barnbilden. 1943 publicerade engelsmannen Herbert Read 

(1893-1968) den civilisationskritiska boken Education through art som påverkat synen på 

barns bildskapande ända fram till våra dagar. Read kritiserade vår kulturs kunskapstradition 

som prioriterat intellektet och nedvärderat barns känslomässiga och estetiska utveckling. Han 

förespråkande inte bara ”konstfostran” - kunskaper i och om konstnärliga uttryck - utan ett 

sätt att närma sig verkligheten som tar hela barnet, både intellektet och alla sinnena i bruk.19  

I USA verkade österrikaren Viktor Lowenfeld (1903-1960) som betraktade barns bild-

skapande ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Han såg den bildspråkliga utvecklingen 

som en given och universell mognadsprocess. Hans bok Creative and Mental Growth som 

publicerades 1947 har haft stort inflytande på både lärarutbildning och bildundervisning ända 

fram till våra dagar. I boken uttrycker Lowenfeld mycket bestämda åsikter om hur vuxna, 

föräldrar och lärare, ska förhålla sig till barns bildskapande. Huvudprincipen är att den vuxne 

ska stödja och stimulera men egentligen inte undervisa. Att hämta inspiration från, eller som 

han uttrycker det, imitera eller kopiera andras bilder, uppfattar han som skadligt för barns 

bildskapande. Lowenfeld drog långtgående slutsatser när det gäller vad som kan sägas om 

barn utifrån deras bilder. Han ansåg att bilderna avspeglar i princip hela barnets utveckling; 

estetiskt, socialt, fysiskt, intellektuellt och emotionellt. Mest känd är kanske Lowenfeld för sin 

stadieteori, som består av följande stadier: 

Klotterstadiet, 2-4 år (The Scribbling stage) 20 

Förschematiska stadiet, 4-7 år (Pre-Schematic Stage) 21 

Schemastadiet, 7-9 år (Schematic Stage) .22 

Begynnande realism, 9-11 år (Drawing realism, Pre-Adolecent Crisis, The Gang Age) .23 

                                                            
19 Aronsson 1997:12. 
    Bendroth-Karlsson 1998: 18-19.  

20 Lowenfeld, Viktor, Creative and mental Growth. The Macmillan Company, New York, 1957. Sid.86-90. 

21 Lownefeld 1957: 109-110, 505. 

22 Lowenfeld 1957: 133, 134, 148, 152, 153, 505. 

23 Lowenfeld 1957: 184, 210, 506. 
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Pseudonaturalistiska stadiet, 11-13 år (Pseudo-Realistic Stage, Stage of Reasoning) 24 

Puberteten, 13-17 år (The Stage of Decision, Crisis of Adolescence) 25   

Rudolf Arnheim (1904-2007) var verksam som konst- och filmkritiker och perceptions-

psykolog i USA, hans mest kända bok Art and Visual Perception - A Psychology of the 

Creative Eye som publicerades 1954 är förmodligen den mest lästa och inflytelserika boken 

om konst under hela 1900-talet. ”The eye and the hand are the father and the mother of artistic 

activity” är ett välkänt citat från bokens kapitel om barns bildskapande som betytt mycket för 

barnbildsforskningen. Arnheim gör ingen specifik stadieindelning på samma sätt som Luquet 

och Lowenfeld, men han talar ändå om stadier eller faser som varje barn går igenom i sitt 

bildskapande. Enligt honom uppehåller sig olika barn olika länge i respektive fas, de kan 

hoppa över någon eller kombinera några beroende på sin personlighet och omgivning. Han 

poängterar att det inte finns någon fast relation mellan barnets ålder och dess sätt att teckna. 

Vidare är han till skillnad från Lowenfeld tveksam till om det går att dra paralleller mellan 

barns teckningsförmåga och deras intellektuella kapacitet.26 Men när det gäller undervisning 

har Arnheim ungefär samma inställning som Lowenfeld. Han skriver att om barns bild-

skapande tillåts utvecklas ostört kommer barnet att röra sig från stadium till stadium, med 

andra ord betraktar även Arnheim utvecklingen som en mognadsprocess. Varje stadium har 

sitt eget berättigande och sina egna uttrycksmöjligheter. Barnets tidiga bildspråkliga 

utveckling sker steg för steg, där varje steg bygger på det andra och på så sätt läggs grunden 

för den bildskapande förmågan. 27  

Arnheim hävdar att barns bildskapande redan från början bygger på visuella intryck. För att 

betona de visuella intryckens betydelse citerar han barnpsykologen Arnold Gesell: ”… The 

infant take hold of the world with his eyes long before he does so with his hands – an 

extremely significant fact. During the first eight weeks of life the hands remain predominantly 

fisted, while the eyes and brain are busy with looking, staring, seeking and, in a rudimentary 

                                                            
24 Lowenfeld 1957: 216, 218, 227, 506. 

25 Lowenfeld 1957: 262- 266, 507. 

26 Arnheim, Rudolf, Art and Visual Perception – A Psychology of the Creative Eye. The New version,  
    University of California Press, Berkeley, 1974.  Sid. 182. 

27 Arnheim 1974: 203-204. 
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manner apprehending.”28 Barn ritar precis det de ser skriver Arnheim, men tillägger att de 

naturligtvis ser mycket mer än de ritar. I en ålder då de noterar och urskiljer minsta detalj hos 

ett föremål är deras bilder fortfarande ganska odifferentierade. Han beskriver barnets första 

klotter som en lustfylld rörelseaktivitet där barnet över sin motorik, utan representerande 

innebörd. Barnet stimuleras av att rörelsen lämnar synliga spår och spåren är inte bara 

uttrycksfulla, de är också beskrivande anser Arnheim, de imiterar egenskaper hos händelser 

eller föremål.29 

Den första form som framträder är cirkeln. Motoriskt är cirkelformen den lättaste att 

åstadkomma, visuellt den enklaste att uppfatta och den representerar barnets första bild-

mässiga solida föremål. Vi vet inte med säkerhet, säger Arnheim, när barnet gör upptäckten 

att en form ritad på ett papper kan stå för ett verkligt föremål till vilken den förhåller sig som 

det betecknande till det betecknade. Till att börja med står cirkelformen inte för ”rundhet” 

utan betecknar istället en mer generell ”föremålslighet”. Barnet börjar snart komplettera 

cirkelformen genom att placera andra tecken inuti den och genom att förse den med linjer som 

strålar ut.  Först när andra former, den raka linjen eller kvadraten, ingår i barnets formförråd 

börjar runda former att stå för ”rundhet” i bilderna.30  

Den andra ritformen som uppträder i barnets bilder är den raka linjen. Till att börja med står 

den för alla utsträckta former i barnets bilder innan ytterligare differentiering sker, den 

representerar till exempel armar, ben och trädstammar. Den raka linjen introducerar en 

utsträckning i rummet och därmed också en riktning i bilden. Enligt den så kallade lagen om 

differentiering är den enklaste relationen den mellan två linjer som bildar en rät vinkel. Först 

när barnet behärskar de vertikala och horisontella linjerna och därmed också kvadraten börjar 

även den diagonala linjen att användas i bilderna. Diagonalen införs gradvis och ger barnets 

representationer ett rikare, mer levande och realistiskt uttryck.31 Barnet bygger under många 

                                                            
28 Arnheim 1974: 166, 171. 

29 Arnheim 1974: 171-172. 

30 Arnheim 1974: 177, 181. 

31 Arnheim 1974: 183-188. 
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år upp sina motiv med separata linjer och former. Så småningom börjar det dock använda sig 

av en sammanhängande konturlinje, både ögats och handens utveckling bidrar till detta.32  

1.2.3 Samtida barnbildsforskning  

Utifrån perspektivet att barns bildskapande följer en ”naturlig/inbyggd” utveckling är det 

uppenbart att barn använder bildskapande som ett verktyg för att förstå och representera 

viktiga personer och händelser i sina liv. Bilderna handlar också om att utforska de stora 

frågorna i livet, gott och ont – födelse och död – kärlek.33 Men det som inte kommer fram i de 

utvecklingspsykologiska teorierna är att bildskapande också innebär att uttrycka sig mot bak-

grund av kulturella konventioner. Flera samtida barnbildsforskare har idag en sociokulturell 

eller en kulturorienterad inriktning och uppmärksamheten har flyttats från bildskapande som 

frigörelse och utveckling av det barnet har ”i” sig, till betydelsen av och inflytandet från den 

omgivande bildkulturen. En av de första skandinaviska monografierna med en sådan ansats är 

Barns världar – barns bilder.34 Barn lär sig att uttrycka sig i bilder genom den bildkultur som 

omger dem vilket innebär att barns sätt att rita och måla förändras över tid. På så sätt placerar 

den kulturorienterade bildforskningen barns bilder och vuxenvärldens bilder innanför samma 

ram. I ett socialsemiotiskt perspektiv35 är detta centralt, bilder är en kulturell uttrycksform 

som vi skapar mening med. Den som ska uttrycka något måste ha tillgång till en uttrycksform, 

ett medierande semiotiskt system. Dessa system är sociala fenomen som vi tillägnar oss och 

använder i egenskap av medlemmar i en kultur.36 Günther Kress skriver att även de tankar 

som vi uppfattar som mest privata är formade i en social miljö utifrån socialt konstruerade 

kulturella resurser.37 

Bildforskarna Marjorie och Brent Wilson konstaterar att av alla symboliska handlingar barn 

ägnar sig åt är det bara bildskapandet som lämnar bestående avtryck. Detta gör att bild-

skapande spelar en speciell roll i barns utveckling. Barn gör bilder för att förstå sig själva och 

                                                            
32 Arnheim 1974: 191. 

33 Anning & Ring 2004: 25-26.   

34 Aronsson 1997: 227-251. 

35 Socialsemiotik, se vidare avsnitt 3.5. 

36 Hopperstad 2005: 62-63. 

37 Kress, Günter, Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication, Routledge, London, 2010. Sid. 109. 
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den värld de lever i skriver Wilsons och dagens barn får i stor utsträckning sin kunskap om 

världen genom olika medier. Med det ständiga flöde av bilder som barn i dagens samhälle 

utsätts för börjar förmågan att avläsa visuella tecken nästan redan vid födseln. Och flera år 

innan barn kan skriva ner sina tankar kan de själva i bild berätta om sina idéer, känslor och 

erfarenheter. I dagens samhälle är barnens bilder, så snart de lämnat klotterstadiet bakom sig, 

mer eller mindre påverkade av den omgivande kulturens bilder. Ett av Wilsons huvudbudskap 

är alltså att barn lär sig rita genom att titta på andras bilder. För tidigare generationers barn var 

de grafiska förebilderna mycket färre än de är idag, då fungerade ofta äldre barns bilder som 

förebilder för de yngre barnen. Ett faktum som redan Ricci blev varse när han studerade 

barngraffiti på 1880-talet. 38 

Wilsons identifierar tre olika så kallade ”drawing sites”, tre för barnen olika bildskapande 

situationer. De använder termen ”the first drawing site” för de tillfällen då barnet själv tar 

initiativ till att göra bilder för sin egen skull. De situationer där vuxna iscensätter bild-

skapandet, i skolan och på museer till exempel, betecknar de som ”the second drawing site”. 

Tillfällen då ett barn och en vuxen ritar tillsammans i en jämbördig relation kallar de ”the 

third drawing site”. Övertygelsen om att barns bildskapande utvecklas på ett positivt sätt om 

och när barn och vuxna ritar och målar tillsammans löper som en röd tråd genom deras bok 

Teaching Children to Draw.39    

Andra amerikanska forskare som intresserat sig för barns bildskapande är t.ex. Nelson 

Goodman, Howard Gardner och Elliot W. Eisner. Eisner har utmanat synen på barns bild-

utveckling som en naturlig och självgående process genom att påvisa vikten av både under-

visning och erfarenheter för att barns bildspråkliga kompetens ska utvecklas. 40   

Claire Golomb har skrivit ett stort antal böcker och artiklar där hon presenterar sin forskning 

om barns bildskapande, rollek och berättande. I boken The Child´s Creation of a Pictorial 

World presenterar hon barns bildspråkliga utveckling utifrån olika teoretiska perspektiv och 

diskuterar tidigare forskning utifrån egna empiriska forskningsresultat. Hon skriver att jämfört 

med andra symbolsystem ger representerande bildskapande barn möjlighet till genuint 

                                                            
38 Wilson, Marjorie & Brent, Teaching Children to Draw, Davis Publications, Inc., Orcester, Massachusetts, 2009. Sid. 4, 22, 23, 87. 

39 Wilson, M & B 2009: vii-viii. 

40 Anning & Ring 2004: 20-21. 
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kreativt skapande, ett skapande med hjälp av meningsbärande grafiska former som uppfinns 

och återuppfinns i varje generation och i alla kulturer. Golomb betraktar barns bildskapande 

som ett kreativt sökande efter mening, som en kognitiv problemlösande aktivitet. När det 

gäller barns tidiga bildspråkliga utveckling är hon övertygad om att det finns en generell 

struktur i form av en stadieliknande utveckling som alla barn går igenom. Men det finns också 

variationer, barn skapar inte bilder i ett socialt vakuum påpekar hon, man kan se influenser 

från syskon och kamrater och den omgivande kulturen i deras bilder. Denna påverkan har 

ändå enligt henne en begränsad effekt på vad ”vanliga barn” kan och brukar göra. Begreppen 

”stadium” eller ”fas” kan beskriva de lagbundna förändringar som karaktäriserar barns bild-

skapande – förändringar som enligt Golomb till stor del styrs av barnets inneboende förmåga 

och barnets egna aktiva experimenterande med det visuella mediet.41 

Den kanske mest namnkunniga samtida barnbildsforskaren i England är Maureen Cox, liksom 

Golomb i USA har hon gett ut ett stort antal böcker om barns bildskapande, barns bildpercep-

tion och bilduppfattning där hon både beskriver olika teorier och presenterar sina egna empi-

riska forskningsresultat. I inledningen till boken The Pictorial World of the Child konstaterar 

Cox att barn, precis som konstnärer, gör bilder av en mängd olika skäl – för att uttrycka och 

kommunicera sina idéer och känslor, för att lära sig att behärska det visuella mediet och inte 

minst för att bildskapande är en lustfylld aktivitet.42 Kress har närmat sig barns bildskapande 

ur ett socialsemiotiskt perspektiv. Han argumenterar för en ny syn på begreppet literacy och 

menar att barn framgångsrikt kommunicerar via visuella gestaltningar lång innan de skriver 

och läser.43  

1.2.4 Barnbildsbiografi som forskningsmetod  

Tre kända barnbildsbiografier har alla gjorts av barnen närstående personer. Luquet doktors-

avhandling från 1913 Les Dessins d´un Enfant bygger på hans dotter Simone´s bildproduktion 

under hennes första nio år, Simone föddes 1904. Denna barnbildsbiografi är den mest 

täckande av de tidigaste studierna av det här slaget och innehåller 1687 teckningar, exakt 

daterade och ofta försedda med anteckningar om vad hon gjorde och sa i samband med 

                                                            
41 Golomb, Claire, The Child´s creation of a Pictorial World, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey, 2004.  Sid. 2-6. 

42 Cox, Maureen, The Pictorial World of the Child, University Press, Cambridge, 2005. Sid. 7. 

43 Kress, Günther, Before Writhing. Rethinking the paths to literacy, Routledge, London, 1997. 
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bildernas tillkomst. Biografin behandlar både hennes bildspråk och innehållet i bilderna. 

Luquet var kritisk till de samtida studier som byggde på stora insamlingar av barnteckningar, 

de gav enligt honom mycket litet information om de barn som gjort bilderna och en förvrängd 

bild av vad barnen skulle ha ritat om de själva hade fått bestämma bildernas innehåll. Han var 

också kritisk till experimentella studier och ansåg att hans metod, deltagande observation var 

den bäst lämpade för att förstå barns bildskapande. 44 

Den norska psykologen och pedagogen Helga Eng (1875-1966) genomförde på 1920-talet en 

omfattande studie då hon följde sin systerdotter Margrethe´s bildskapande från 1-24 års ålder. 

Barnetegning, utgiven 1926, behandlar utvecklingen mellan 1-9 år och Margrethes Tegning 

beskriver utvecklingen mellan 9-24 års ålder. Eng kartlade noggrant Margrethes bilder och 

hennes tankar och kommentarer kring dem. Bilderna fungerade ofta som en dagbok över 

flickans intressen och drömmar, hon ritade ofta vackra kvinnor, sin familj, påhittade familjer 

och kungafamiljen.45 

Avhandlingen Bo´s billedbog – en drengs billed maessige socialisation är ett samarbete 

mellan forskaren Kristian Pedersen och Jörgen Sommer, pojken Bo´s pappa, som var 

bildlärare.46 När Pedersen och Sommer träffas har Sommer under tio års tid arkiverat och 

daterat sin sons bilder. Materialinsamlingen fortsätter fram till 1982 och omfattar sammanlagt 

410 bilder. I studien reser Pedersen följande huvudhypoteser: 

-at der via et barns forbruk og aktive fremstillning af ting, billeder og andra aestetiske former    

                          eksisterer en påvirkning fra det nutidige samfunds massproduktion og massakommunikation af   

                          disse faenomener. 

-at denne påvirkning kan konstateres i barnets billeduttryk som efterligning af forestillningernog 

billedformer i forbilledlige aestetiska kulturer, som barnet er i kontakt med i sit miljö.  

                                                            
44 Aronsson 1997: 100-101.  
    Luquet / Costall  2001: vii-viii. 

45Aronsson 1997: 101. 
   Pedersen, Kristian, Bo´s billedbog – en drengs billedmaessige socialisation. Dansk Psykologisk Forlag, Köpenhamn, 1999.  Sid. 20-22. 
   Hopperstad 2005: 61- 62.  
   Eng, Helga, Barnetegning, J.W. Cappelens Forlag, Oslo, 1959. 

46 Pedersen 1999.     
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-at denna påvirkning er saerligt omfattende fra de triviale og vareaestetiske former, som det 

pågaeldende barn er forbruger och bruger af.47 

Undersökningen visar att det speciellt är de populärkulturella och varuestetiska produkter som 

Bo konsumerar och använder som utövar en stark påverkan på hans bildskapande. Forsk-

ningsprojektet indikerar att det sker en omfattande bildmässig socialisation som resultat av 

barns och ungas kulturreception och denna socialisation är i stora delar genusfärgad.48 

1.2.5 Teoretisk utgångspunkt för analys av bilderna  

Som teoretisk utgångspunkt för analys av källmaterialet har jag valt att i första hand använda 

redskap från socialsemiotiken. I Reading images – The Grammar of Visual Design presenterar 

Günther Kress och Theo van Leeuwen en “grammatik” för visuell kommunikation som 

bygger på Michael Halliday´s socialsemiotiska teori.49 Semiotik är läran om tecken och 

förledet social- pekar på att tecknen har en social betydelse. Allt meningsskapande antas vara 

socialt motiverat och grundat i vårt behov av att skapa mening och kommunicera den till 

andra människor. Det vi säger med bilder, ord eller på andra sätt sker alltid i ett sammanhang, 

i en kontext, som påverkar både vad som sägs och hur det sägs. Halliday talar om ”val i 

kontext” och skiljer mellan situationskontext och kulturell kontext, där situationskontexten 

utgörs av de specifika kännetecknen i en given kommunikationssituation medan den kulturella 

kontexten är mer generell till sin karaktär. Han urskiljer tre funktioner i språket som möjliggör 

vårt grundläggande kommunikationsbehov, dessa kallar han metafunktioner. Den ideationella 

funktionen gör det möjligt att representera världen runt omkring oss och våra tankar om den. 

Den interpersonella funktionen gör det möjligt att uttrycka sociala relationer och handlar när 

det gäller bilder t.ex. om hur bilden tilltalar och positionerar betraktaren och hur bildens 

deltagare kommunicerar med varandra. Den textuella funktionen har att göra med hur 

ideationella och interpersonella betydelser knyts samman och fungerar som texter i 

                                                            
47 Pedersen 1999: 235. 

48 Pedersen 1999: 236, 245, 309. 

49 Kress, Günther & van Leeuwen,Theo, Reading Images. The grammar of Visual Design, Routledge, London, 2006. 
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kommunikativa sammanhang. Vid analys av bilder är det bildens komposition det handlar 

om.50 

Med hjälp av den ideationella funktionen uttrycker vi vår mening om tillvaron och det kan 

göras på två olika sätt. Narrativa representationer berättar något om ett händelseförlopp. 

Deltagarna i detta slags bilder intar olika roller, någon eller några är aktörer, medan andra är 

mål för handlingen. De element som visar på handling i bilder kallas vektorer, det är rumsliga 

element som leder vår blick från det ena objektet till det andra. Narrativa representationer 

innehåller dock inte alltid ett mål, ibland ser vi bara den som handlar, men inte vem eller vad 

handlingen är riktad mot.51 Konceptuella representationer är bilder som visar hur någonting 

är eller vad det består av. Denna typ av bilder kännetecknas av att de saknar vektorer och de 

saknar den dynamik som är utmärkande för narrativa representationer. Bilderna säger något 

om det som är generellt, tidlöst och typiskt. Kress och van Leeuwen skiljer mellan bilder som 

är klassificerande, analytiska eller symboliska. I en klassificerande bild grupperas människor 

eller föremål så att det framgår hur de hör ihop och förhåller sig till varandra.52 I mitt material 

utgör bild 45 ett exempel på hur figurerna grupperas genom både placering och val av färger. 

Analytiska bilder beskriver hur en helhet består av olika delar, diagram och kartor är exempel 

på analytiska bilder. Även en teckning där helheten utgörs av till exempel ett hus blir 

meningsskapande med hjälp av de delar helheten byggs upp med.  I bilder kan också mening 

skapas genom användning av symboler, en symbol är ett tecken som refererar till något annat 

än sig själv.53 Guldkronan och ljuskronan är exempel på symboliska attribut som visar om 

bilden handlar om en prinsessa eller om en lucia, båda är återkommande symboler i mitt 

material.54  

När det handlar om den interpersonella funktionen skriver Kress och van Leeuwen att 

kommunikation med bilder involverar två slag av deltagare; representerade deltagare 

                                                            
50 Björkvall, Anders, Den visuella texten: multimodal analys i praktiken, Hallgren & Fallgren, Stockholm, 2009. Sid. 11-12.   
   Hopperstad 2005: 39-40. 
   Kress & van Leeuwen 2006: 15. 

51 Hopperstad 2005: 43-45. 

52 Ett tydligt exempel på klassificerande bild är den så kallade ”Ålderstrappan” som är ett vanligt bildmotiv inom folklig bildkonst. 

53 Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette, Möten med bilder, Studentlitteratur, Lund, 2004,2011. S.43. 

54 Kress & van Leeuwen 2006: 79-113. 
    Björkvall 2009: 71-76. 
    Hopperstad 2005: 45-48. 
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(människor, platser eller ting avbildade på bilderna) och interaktiva deltagare (de människor 

som kommunicerar med varandra genom bilderna; bildproducenten och betraktaren). Vidare 

konstaterar de att kommunikationen består av tre olika slags relationer: (1) relationen mellan 

de representerade deltagarna, (2) relationen mellan de interaktiva deltagarna och de 

representerade deltagarna eller de interaktiva deltagarnas attityd till de representerade 

deltagarna, (3) relationen mellan de interaktiva deltagarna, det dessa deltagare gör med eller 

för varandra genom bildkommunikationen. Man kan i detta sammanhang urskilja två slags 

bilder; bilder som kräver något av betraktaren och bilder som erbjuder betraktaren något. I 

bilder som kräver vår uppmärksamhet vänder sig en eller flera av de representerade deltagarna 

till betraktaren genom att rikta sin blick direkt mot oss. Blicken etablerar en tänkt relation 

mellan den som avbildas och den som betraktar. I bilder där den direkta blicken saknas 

handlar det istället om ett erbjudande, betraktaren bjuds in att ostört titta på den represen-

terade deltagaren. Interpersonell mening skapas också med hjälp av bildutsnittet 55 som kan 

skapa en symbolisk känsla av närhet eller distans. Attityder till avbildade människor, föremål 

och företeelser kan visas genom val av betraktarperspektiv, den synvinkel man väljer att 

avbilda sitt motiv ifrån. Synvinklar kan beskrivas som visuella resurser för makt där 

ovanifrån-perspektivet ger makt åt betraktaren, öga-mot-öga-perspektivet innebär maktbalans 

och underifrån-perspektivet tillskriver den avbildade makten. Vidare finns visuella resurser 

för engagemang där framifrån perspektivet står för engagemang i den avbildade, bakifrån 

perspektivet signalerar enligt Anders Björkvall en exkluderande eller oengagerad attityd och 

sidoperspektivet presenterar den avbildade som om han/hon inte är en del av betraktarens 

värld.56 

Den textuella funktionen handlar om hur mening skapas genom bildytans uppbyggnad. Man 

kan med kompositionen uttrycka olika textuella betydelser genom placering av textelement 

längs axeln centrum-periferi, axeln bakgrund-förgrund, genom storleksförhållanden, 

överskärning och inramning. Ett bildelement som placeras i bildens centrum uppfattas som 

mer betydelsefullt än ett element i bildens ytterkant. Storleksförhållanden säger något om 

                                                            
55  Björkvall 2009: använder följande begrepp: distanserade bilder, medelavståndsbilder (nära   
     medelavstånd/långt medelavstånd), vanlig närbild samt extrem närbild. Sid.39-44.  

56 Kress & van Leeuwen 2006: 114. 

    Hopperstad 2005: 49-50. 
    Björkvall 2009: 39-55. 
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bildelementens informationsvärde och deras betydelse. Det som placeras i bakgrunden 

uppfattas oftast som mindre viktigt än det som placeras i bildens förgrund, överskärningar 

förstärker dessa betydelseskillnader. Genom inramning kan man i bild markera vad som hör 

samman och vad som ska uppfattas som separata element och genom att variera detaljrikedom 

och färgval kan man markera vad som är viktigt och vad som hör ihop i en bild.57 Hög-låg 

placering har olika informationsvärde; ett högt placerat bildelement tillskrivs en idealiserad 

och generell betydelse, ett lågt placerat textelement tillskrivs en jordnära och specifik 

betydelse. Vänster-höger-placering kopplas till information om något som kan uppfattas som 

”givet” respektive något som kan uppfattas som ”nytt”.58 

Begreppet modalitet används inom socialsemiotiken för att beskriva hur element i en text 

presenteras som mer eller mindre verkliga, alternativt som mer eller mindre sanna. Eftersom 

det finns olika slags verklighetsuppfattningar används också begreppet kodningsorientering 

som betecknar vilken version av verkligenheten en bild är kopplad till. Den vanligaste formen 

av kodningsorientering är den naturalistiska, men man talar också om vetenskaplig-

teknologisk, sinnlig och abstrakt kodningsorientering. Exempel på bilder med naturalistisk 

kodningsorientering är högupplösta färgfotografier. Denna typ av bilder dominerar i vår 

västerländska bildkultur och utgör en återkommande förlaga till många bilder i kollektionen. 

Bilder med vetenskaplig-teknisk kodningsorientering möter barn i till exempel läroböcker och 

fackböcker. En sinnlig eller abstrakt kodningsorientering återfinns framförallt inom konsten 

och populärkulturen, men också i barnbilder. Kodningsorientering är användbart i analysen av 

hur barn skapar mening i sina bilder genom olika sätt att representera innehållet och hur olika 

förlagor och inspirationskällor bearbetas, omförhandlas och skapar mening i och genom 

barnets bilder. Även i analysen av tänkbara förebilder och förlagor är det intressant att 

reflektera över vilken kodningsorientering dessa har. Med hjälp av det verbala språket kan vi 

uttrycka betydelse längs modalitetsskalor med hjälp av verb som kan, bör, vill, ska och adverb 

som möjligen, troligen, sannolikt, alltid och gärna. Sannolikhet är den modalitet som kan 

uttryckas i bild, dvs. hur verklighetstroget en bild presenterar en företeelse. Människor och 

miljöer kan avbildas så som de ser ut i ”verkligheten” eller till exempel som om de är 

                                                            
57 Hopperstad 2005: 51, 53. 

58 Björkvall 2009: 22, 88. 

    Kress & van Leeuwen 2006: 175-204. 
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fantasifigurer. Resurser för att markera modalitet i bilder är bland annat färgmättnad, 

detaljrikedom, djup, belysning och ljuskontrast.59 

Det jag vill belysa i denna studie är vad ett enskilt barn uttrycker i sina bilder och hur 

bildernas innehåll gestaltas beroende på barnets ålder, val av material och teknik samt 

kontexten bilderna kommer till i. Att teckna och måla är ett av många sätt för barn att 

undersöka hur mening skapas och genom detta meningsskapande arbete kan barn bearbeta 

erfarenheter och söka förståelse av omvärlden. Bilderna gör det också möjligt för barn att 

kommunicera med sin omgivning på ett annat sätt än med ord. Min förhoppning är att studien 

ska bidra till kunskapen om hur barns bildskapande kan förstås om en meningsskapande 

aktivitet. Kress och van Leeuwens sammanställning av hur visuella resurser skapar mening  

erbjuder ett, i första hand beskrivande, ramverk som jag i detta arbete tillämpar i 

beskrivningen och analysen av mitt källmaterial.60 Deras visuella grammatik är inte 

universell, men den ger en överblick över potentiella meningsskapande resurser som är 

funktionell vid analys av olika typer av visuella uttryck i en västerländsk kontext61   

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv analysera hur ett enskilt 

barn över tid kommunicerar via bild och vad barnet ger uttryck för i sitt bildskapande.  

Mina frågeställningar är följande: 

1. Vilka semiotiska resurser har barnet tillgång till i sitt bildskapande under olika 

perioder? 

2. Vad kommunicerar barnets bilder?  

3. Vilka visuella intryck har stimulerat och påverkat innehåll och uttryck i barnets bilder? 

4. Vilken betydelse ger informanten barndomens bildskapande i vuxen ålder? 

 

                                                            
59 Björkvall 2009: 111-125. 
    Hopperstad 2005: 55. 
    Kress & van Leeuwen: 154-174. 

60 Jewitt, Carey & Oyama, Rumiko, “Visual meaning: a social semiotic approach.”, I van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey, Handbook of Visual   

    Analysis, Sage Publications Ltd, London, 2001. Sid. 154. 

61 Hopperstad 2005: 43. 
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2 Val av metod och datainsamling  

Primära data består av ett tematiskt urval ur ett större källmaterial bestående av bilder gjorda 

av min dotter under perioden 1983-1998, mina anteckningar i denna barnbildskollektion och i 

mina dagböcker samt fotografier. Det större källmaterialet ingår i en kronologiskt upplagd 

barnbildsbiografi som jag har arbetat med inom ramen för ett utvecklingsprojekt i min tjänst. 

Materialet har från början inte samlats in och bevarats för att användas i forskningssyfte utan 

har sparats av rent privata skäl. Flera insamlingstillfällen har dock redan initialt haft karak-

tären av deltagande observationer eftersom jag varit närvarande när bilderna kom till och då 

gjorde mer eller mindre utförliga anteckningar om bildernas innehåll och tillkomst.62  

Jag har också genomfört två forskningsintervjuer med min dotter i vuxen ålder (2011: 29 år) 

då hon fick tillfälle att reflektera över sitt bildskapande som barn och tonåring.  

2.1 Biografisk bakgrund  

När Christine (mitt första barn och min mans fjärde barn) föddes i maj 1982 hade jag arbetat 

som bildlärare i fem år, främst på gymnasiet. I teorin kunde jag en del om barns bildspråkliga 

utveckling, men i praktiken saknade jag erfarenheter av små barns bildskapande. Mina 

erfarenheter handlade framför allt om barn och ungdomar i skolåldern.  Att följa ett litet barns 

arbete med bilder har varit en spännande och lärorik resa.  

Då Christine var två år flyttade min man och jag till Falun när jag tillträdde en tjänst som 

universitetsadjunkt i Bild vid Högskolan Dalarna. Mormor och hennes man bodde ett par mil 

utanför Arvika och var viktiga personer under hela hennes uppväxt. Morfar, farmor och farfar 

träffade hon inte lika ofta. Christine började i förskolan när hon var drygt 2 år och på ’lekis’63 

när hon var 6 år gammal. Samtidigt med lekisstarten föddes hennes lillebror Johannes. Året 

därpå började hon i skolan och efter en kort tid hos en dagmamma även på ”fritids”. Samtidigt 

började Christine att spela piano och hon dansade en gång i veckan. Under låg- och 

mellanstadietiden deltog hon också i både dramagrupper och bild- och formgrupper 

arrangerade av kulturförvaltningen. Så småningom fick hon en plats på kommunala musik-

skolan där hon började spela tvärflöjt. Första året på högstadiet gick hon i en friskola med 

kulturinriktning, men hon trivdes inte så bra utan bytte till den kommunala högstadie-skolan 

                                                            
62 Clark, Cindy Dell, In a younger voice, Oxford University Press, New York, 2011.  Sid.44-60. 

63 ”Lekis” motsvarade på 1980-talet dagens förskoleklass.  
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där hennes gamla klasskamrater gick. Under högstadieåren började Christine också att spela 

med i musikskolans folkmusikorkester ”Gränslöst”. Hon ägnade sig alltså åt många kultur-

aktiviteter på fritiden, men tränade också under en kort period friidrott och därefter karate. 

Sina gymnasiestudier inledde Christine på det estetiska programmets inriktning bild- och 

form, men slutade där efter fyra veckor eftersom hon tyckte att lärarna i de teoretiska ämnena 

bemötte esteteleverna på ett nedlåtande sätt. Resten av det första läsåret gick hon på det 

naturvetenskapliga programmet för att sedan byta till det humanistiska programmet där hon 

valde hon till så många kurser som möjligt från medieprogrammet. Hennes gymnasiebetyg 

var strålande men inte fullständigt förrän efter kompletterande studier på ”komvux” i flera 

omgångar. Senare genomförde hon två års fotoutbildningar på folkhögskola innan hon kom in 

på Högskolan för fotografi och film i Göteborg. Vid den tiden började Christine också att 

själv undervisa som timlärare i fotografi vid Högskolan Dalarna och det gör hon fortfarande. 

Efter ytterligare två års studier vid Stockholms universitet tog hon en masterexamen i 

estetiska vetenskaper med inriktning mot modevetenskap och ett år senare antogs hon som 

doktorand i konst- och bildvetenskap i Göteborg. Hennes förhoppning just nu är att i fram-

tiden kunna verka både som akademiker och som konstnär.  

Christine visade stort intresse för bilder redan som baby, när hon inte kunde sova bar jag runt 

henne i huset och tillsammans tittade vi på bilderna på väggarna. Vi tittade i barnböcker och i 

konstböcker, allt med bilder i var lika intressant. Vid ett års ålder upptäckte hon att pappersark 

inte bara kunde knölas ihop till nya skapelser, de kunde också användas till att rita på. 

Intresset för bilder och bildskapande var alltså stort redan från mycket tidig ålder och har följt 

Christine under hela uppväxten och in i vuxenlivet.  

2.2 Bildurval och genomförande 

Hela barnbildskollektionen är stor, den omfattar bilder gjorda av Christine mellan 1 och 16 års 

ålder, ca 2800 bilder. Jag har bara tillgång till några få av de bilder som Christine gjorde 

under sin gymnasietid och som ung vuxen, därför valde jag att avgränsa min studie till att 

gälla hennes bildskapande fram till och med att hon började på gymnasiet. Ungefär 2400 av 

bilderna är daterade med årtal och ofta även försedda med datum. I det första urvalet valde jag 

med några få undantag ut de bilder som är daterade med både årtal och datum, många av de 

utvalda bilderna har också en titel eller en skriftlig notering av något slag. Anledningen till att 
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några få av de odaterade bilderna inte valdes bort var att de innehållsmässigt eller uttrycks-

mässigt väckte mitt intresse.   

Arbetet inleddes under 2010 med att jag sorterade alla bilder utifrån årtal och datum. 

Odaterade bilder sorterades ut och delades in i två kategorier, förskolebilder och skolbilder. 

De bilder som valdes bort från förskoleåldern utgjordes av ca 270 odaterade bilder, nio små 

handgjorda böcker med bild och text. Från skolåldern valdes ca 120 odaterade bilder, 16 små 

handgjorda böcker med bild och text samt även 21 små skolhäften med bild och text bort. 

Varför somliga bilder förblev odaterade och okommenterade berodde så vitt jag kan bedöma 

nu i efterhand på rena tillfälligheter såsom tidsbrist, glömska eller att Christine inte visade 

mig bilderna i samband med att hon gjorde dem. De odaterade bilderna skiljer sig inte från de 

daterade vad gäller vare sig innehåll eller uttryck.  

Jag har räknat alla tillgängliga bilder i kollektionen tre gånger. Första gången, i samband med 

den kronologiska sorteringen, räknade jag enligt principen ett pappersark lika med en bild. 

Denna princip är inte oproblematisk eftersom ett pappersark ibland rymmer mer än ett motiv 

eller en tematik, men det stämmer i flertalet fall. När jag sedan började skanna och fotografera 

bilderna upptäckte jag att det ibland fanns en bild på båda sidorna av pappret.  

Detta ställde till problem i räknandet. Bilderna här 

bredvid är exempel på ett pappersark med en bild 

på varje sida. 64  Vad skulle jag räkna som en 

bild? Ofta har Christine börjat rita på ena sidan av 

pappret och sedan vänt på det för att göra 

ytterligare en bild på den andra sidan. När är 

streck på ett papper en bild, och när är de bara 

streck på ett papper? Eftersom jag har sparat de 

flesta av Christines bilder oavsett om de är ”färdiga” eller inte, så bestämde jag mig för att 

räkna med även ”baksidan” när den utgör början till vad som kan betraktas som en bild. 

Består baksidan bara av några spridda streck eller text har jag inte klassificerat den som en 

bild. Detta var utgångspunkten när jag räknade andra gången. Efter skanning och fotogra-

fering räknade jag samtliga bilder en tredje gång, vad jag bedömde som en bild ökade något 

                                                            
 

Bild 1: 5:2 år, ”AMMAMA…” Bild 2: 5:2 år, ”På baksidan…” 
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för varje räkning. Siffrorna i tabell 1 och det angivna antalet odaterade bilder avser antalet 

bilder enligt den tredje genomgången. Det faktiska antalet producerade bilder under perioden 

1983-1998 är naturligtvis större. Bilder slängdes innan jag hann ta hand om dem, glömdes 

kvar på ”dagis”, fritidshemmet eller i skolan, klistrades in i min mans dagböcker, skickades i 

brev och gavs bort i present till släkt och 

vänner. Christine behöll också bilder för 

sig själv. När alla daterade bilder räknats 

och sorterats i kronologisk ordning 

gjorde jag ännu ett urval där bilder med 

en kommenterande text eller titel prioriterades. Även efter detta urval var antalet bilder för 

stort och ytterligare ett antal bilder togs bort. Om flera bilder från ett och samma år bedömdes 

som tematiskt likvärdiga valde jag bort en eller flera av dem. Att beskriva detta förfarande i 

ord är svårt, jag visar istället två exempel. Slottsbilderna här bredvid uppfattade jag som 

”likvärdiga” med tanke på barnbildsbiografins syfte. En målsättning i urvalsprocessen var att 

för varje år få med för året tidstypiska teman. De bilder som till sist valdes ut utgör enligt min 

mening ett representativt urval av Christines samlade bildproduktion under åren 1983-1998 

och det är detta bildmaterial som denna studie bygger på.   

Tabell. 1 Bildurval och tidslinje 

År Antal bilder Urval 

1982 (födelseår) 0 0 

1983 Ca 73 17 (23 %) 

1984 (förskola) Ca 320 68 (21 %) 

1985 Ca 456 82 (18 %) 

1986 Ca 491 87 (18 %) 

1987  Ca 241 57 (24 %) 

1988 (lekis; bror föds) Ca 163 41 (25 %) 

1989 (skola) Ca 117 43 (37 %) 

1990 Ca 119 20 (17 %) 

1991 Ca 63 32 (50  %) 

1992   (10 år ) Ca 28 12 (43 %) 

1993 Ca 63 26 (41 %) 

1994 Ca 22 17 (77 %) 

1995 Ca 55 26 (47 %) 

Bild 3: 4:8 år, ”Slott I.” Bild 4. 4:8 år, ”Slott II.” 
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1996 Ca 87 30 (34 %) 

1997 Ca 90 30 (33 %) 

1998  (16 år), tom. sept. Ca 16 13 (81 %) 

 

Bilder i A4-format och bilder i ännu mindre format skannades in. Då bildåtergivningen blir 

mycket bättre vid skanning än vid fotografering valde jag att skanna även de bilder som är 

endast något större än A4, i dessa fall har bildytan blivit något beskuren. Bilder i A3- och A2-

format och större fotograferades med digital systemkamera. Jag har varit mån om att återge 

hela papprets yta för att det ska framgå hur den har disponerats. Om endast en detalj ur en bild 

återges anges detta. Bildernas storlek varierar från blädderblocksstorlek, 84*60 cm, till 

mycket små bilder på ca 5*5 cm. Övervägande delen av bilderna är dock i A4-format, alt. 

något större (t.ex. 32*24 cm och 35*25 cm). När det rör sig om mycket stora eller mycket 

små bilder anges det. När det gäller bildernas titlar är ursprungliga titlar kursiverade, övriga 

bildtitlar har tillkommit under arbetets gång.  

En barnbildskollektion kan studeras ur en rad olika perspektiv; kronologist, innehållsmässiga 

tematiker, material- och teknikval och så vidare. I detta examensarbete har jag valt att 

undersöka materialet ur fyra olika tematiska perspektiv. I det första temat behandlas ett motiv 

som finns med under hela den undersökta perioden, nämligen katter, vilket gör det möjligt att 

studera vilka visuella semiotiska resurser barnet har tillgång till över tid. Det andra temat 

behandlar bilder som tycks vara inspirerade av förebilder och förlagor i någon bemärkelse. 

Avsikten är att studera hur barnets bildskapande verkar intertextuellt och att försöka urskilja 

vilka visuella intryck som stimulerat och påverkat innehåll och uttryck i barnets egna bilder. 

Det tredje temat belyser bilder som är gjorda i syfte att ges bort eller är dedicerade till någon 

speciell person, det är bilder som till skillnad från många av de andra exemplen i studien är 

gjorda i ett specifikt syfte och riktade till en specifik mottagare. Detta tema ger också en 

inblick i hur barnet kombinerar olika former av semiotiska resurser; bilder, ord, noter och 

andra kulturellt vedertagna tecken och kan därmed bidra till förståelsen av hur barn erövrar 

den allt bredare språkliga kompetens som brukar benämnas med begreppet ”literacy”65. Tema 

nummer fyra utgörs av porträtt och självporträtt. En avsikt med temat är att studera hur barnet 

själv tar plats i sina bilder och hur hon väljer att representera sig själv under olika perioder. En 

                                                            
65 Kress 1997: 111. 
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annan avsikt är att undersöka hur barnet använder olika intertextuella referenser i gestalt-

ningen av människomotivet och hur barnets bilder blir en del av redan existerande bildgenrer. 

2.3 Bildintervjuerna och deras genomförande 

Att i en intervju använda bildmaterial kallas för bildelicitation. Douglas Harper anser att 

skillnaden mellan att använda bara ord eller både bild och text i en intervju är att vi svarar på 

dessa två former av symboliska representationer på olika sätt. Enligt Harper finns en rent 

biologisk förklaring, den del av vår hjärna som bearbetar visuell information är mycket äldre 

än den del som bearbetar verbal information. Därför, hävdar han, når bilder djupare i vårt 

medvetande än vad ord gör. Används både bilder och ord utnyttjas en större del av hjärnans 

minneskapacitet och forskaren får inte bara mer information från sin informant, bild-

elicitationen ger också upphov till en annan typ av information. I forskningssammanhang 

används i första hand fotoelicitation, men understryker Harper, vilket visuellt material som 

helst kan vara användbart vid en forskningsintervju. Han konstaterar att när två eller flera 

personer diskuterar en bilds betydelse försöker de att komma underfund med någonting 

tillsammans och det är enligt honom en ideal modell för forskning. 66 

Livsberättelsen är en forskningsmetod som undersöker hur människor ger sitt liv mening och 

hur de skapar sin identitet. Forskningen fokuserar på deras tolkningar av sig själva. En 

väsentlig skillnad mellan en skriftlig och en muntlig berättelse är att den senare inte enbart 

berättar om händelser utan också utgör en händelse i sig. Den muntliga berättelsen är en 

socialt situerad kommunikativ handling och kan betraktas som ett framförande eller en 

iscensättning, en så kallad performance. Metoden ingår i den forskningstradition som kallas 

biografisk forskning där även till exempel skriftliga dokument såsom självbiografier, 

biografier, dagböcker och brev kan ingå. Det som tidigare kallades livshistoria (life history) 

kallas idag oftast för livsberättelse (life story) och med detta markeras att man inte uppfattar 

berättarens minne som ett förråd ur vilket han/hon hämtar fram fakta utan som en social och 

kulturell process som utspelar sig i en specifik kontext.67  

Intervjun/samtalet som forskningsmetod kan betraktas som en social konstruktion, där en av 

de viktiga aspekterna av den muntliga berättelsen är samspelet mellan den som berättar och 

                                                            
66 Harper, Douglas, ”Talking about pictures: a case for photo elicitation”, Visual studies, 2002: vol.17, nr 1, s. 13-23, 2005.  

67 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2005. Sid. 23, 25, 213, 222. 
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den som lyssnar. Berättelsen är en gemensam produkt som den intervjuade och forskaren 

skapar tillsammans. Forskningsprocessen består av följande faser: insamling av det empiriska 

materialet, transkription, analys och tolkning samt produktion av en vetenskaplig text.68  

De båda intervjuerna med Christine kan beskrivas som halvstrukturerade livsvärlds-

intervjuer.69 Inför den första intervjun bad jag henne att välja ut 10 bilder som hon ville 

berätta något om för mig, se bilaga 1. Följande uppmaningar gav samtalet dess struktur:  

1. Berätta om vad som styrde ditt urval.  

2. Du bestämmer själv i vilken ordning du vill prata om bilderna.  

3. Berätta om varje enskild bild.  

4. Berätta om vilka associationer och minnen bilden väcker hos dig idag.  

Jag valde också ut 10 bilder som jag gärna ville veta mera om. Intervjun om dessa bilder 

följde samma struktur.  

Intervjun genomfördes i Christines föräldrahem, det visade sig att hon valt ut 13 istället för 10 

bilder, se bilaga 1. Dessa bilder samtalade vi om under 20 minuter och samtalet om de bilder 

jag valt ut pågick i 38 minuter. 

Under arbetet med transkription och överföring av den första intervjun till löpande text 

upptäckte jag ett antal ”trådar” som jag ville följa upp under ytterligare en intervju. Inför 

denna formulerade jag ett antal korta och öppna frågor som Christine fick ta del av i förväg:  

1. Du minns inga enskilda bilder från förskoleåldern, men kommer du ihåg några   

    tillfällen/händelser/episoder som har med bildskapande att göra under de här åren? 

    Det kan gälla hemma eller i andra privata sammanhang, på ”dagis”, på ”lekis”? 

2. Från skoltiden minns du en hel del enskilda bilder och du har också berättat om en del  

    bildskapande situationer. Berätta mer om just bildskapande tillfällen som du minns, berätta  

    om både positiva och negativa erfarenheter. 

    Det kan handla om bildskapande hemma eller i andra privata sammanhang (som när du   

    började fotografera på allvar – fotografi i förhållande till handgjorda bilder), lågstadiet,      

    mellanstadiet – bild- och formgrupperna, högstadiet (jag har till exempel inte hittat en enda  

                                                            
68 Johansson 2005: 243, 276. 

69 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend; Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 2009. Sid. 139-140. 
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    bild från årskurs 7). 

3. Berätta om bildskapandets betydelse och funktion för dig under olika perioder som barn  

    och tonåring. Jämför gärna med andra ”aktiviteter” som att skriva, att spela piano och flöjt,  

    träna karate och så vidare. 

4. Berätta om vad som har fungerat som inspirationskällor i bildskapandet. Vilka förebilder  

    har du haft? Vad och vem har du blivit påverkad av och så vidare? 

5. Andra saker som kan vara intressanta för barnbildsbiografin. 

Denna intervju genomfördes via Skype och pågick under drygt en timme (1:04.49). 

Vid transkriptionen av de inspelade intervjuerna har jag sökt återge dialogen ordagrant och så 

detaljerat som möjligt med markeringar för till exempel överlappande yttranden, emfas och 

olika slag av intonation samt skratt, fniss och pauser. Däremot har jag i stort sett inte noterat 

andra kommunikativa element såsom blickar, kroppshållning och gester.70  

2.4 Reflektion över barnbildsbiografi som metod  

Tyngdpunkten i min studie ligger på analys av bildmaterialet. Cindy Dell Clark skriver att det 

inom forskningen finns två olika traditioner när det gäller att närma sig barnbilder, en tradi-

tion där forskarna betraktar bilden som ett ”substantiv” och en annan där forskarna betraktar 

bilden som ett ”verb”. I det första fallet utgår man från att meningen finns i själva bilden, i det 

andra fallet är man mer intresserad av den bildskapande processen och barnets egen tolkning 

av bilden.71  

Även Susan Wright lyfter fram värdet av att uppmärksamma hela den bildskapande processen 

för att man ska förstå barns meningsskapande via bilder. Hon betonar också vikten av att inte 

bara beakta vad bilderna representerar utan också hur bildernas innehåll representeras. Hur 

något sägs och presenteras är också en del av vad som sägs poängterar även Eisner.72  

                                                            
70 Johansson 2005: 299-300. 

     Aspers, Patrik, Etnografiska metoder, Liber, Malmö, 2007, 2011, s.155-159. 

71 Clark 2011: 142. 

72 Eisner, Elliot W, ”What Can Education Learn from the Arts about the Practice of Education?”, International Journal of Education    
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     Wright, Susan, ”Young children´s meaning-making through drawing and ’telling’. Analogies to filmic textual features”, Australian   
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I mina analyser fokuseras bilden i sig som en representation av barnet tankar, känslor och 

kunskaper, jag beaktar både vad bilderna representerar och hur representationen är gestaltad. 

Eftersom jag själv ofta var närvarande vid bildernas tillkomst kommer även processen att i 

viss utsträckning att uppmärksammas i analyserna. Förutom bilderna, mina anteckningar och 

fotografier är också mina egna minnen en viktig källa i denna studie. 

Den tyska sociologen Frigga Haug har utvecklat en metod som hon kallar ”minnesarbete”. 

Metoden innebär att man som forskare använder egna minnen i forskningsprocessen, 

minnesarbetet kan stimuleras av till exempel bilder och historier. Haug och gruppen runt 

henne avvisar kritiken av att minnen är alltför subjektiva för att utgöra källmaterial i en 

forskningsprocess, men utan att därför betrakta dem som oproblematiska.73 Karin Widerberg 

beskriver i en artikel hur hon och hennes kollegor arbetade med minnesarbete i ett 

forskningsprojekt om sexuella trakasserier och en av hennes erfarenheter är att om minnen 

används måste data samlas in över en längre tidsperiod, till exempel vid fler än ett 

intervjutillfälle. Hon redogör för hur både forskarna och informanterna mindes allt fler 

situationer ju längre tid minnesarbetet respektive intervjuerna pågick. Informanternas syn på 

olika upplevelser varierade mellan intervjuerna, både som ett resultat av den mellanliggande 

tiden och på grund av själva intervjun. Detta stämmer med mina erfarenheter i den här 

studien, vid det andra intervjutillfället besvarade Christine frågorna mycket utförligare och 

var inte alls lika besvärad av situationen som under den första intervjun.74  

Det faktum att mina egna minnen utgör en del av källmaterialet tillför onekligen studien 

viktig information, men komplicerar också analys och tolkning av både bildmaterial och 

intervjuer. Vad betyder mina egna minnen för resultatet? Vad vet jag och vad kan jag se i 

bilderna som en annan forskare inte skulle se? Antalet bilder, vad de föreställer och hur de är 

gjorda skulle ”någon annan” kunna uppfatta på ungefär samma sätt som jag, men denna någon 

skulle sakna min kunskap om den bildskapande kontexten. ”Någon annan” kunde ha gjort ett 

annat urval, mitt val kan vara styrt av att jag till exempel har kunnat läsa in biografiska fakta 

                                                            
73 McLeod, Julie & Thomson, Rachel, Researching Social Change, Sage, London, 2009. Sid. 16-17.  
    Widerberg, Karin, ”Hur mycket kvinna får jag vara som vetenskaps-man?”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 3,1992, s. 59. 

74 Widerberg, Karin 1992: 59-61. 
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och se spår av Christines personliga egenskaper i bilderna. Under intervjuerna skulle ”någon 

annan” kunnat ställa andra frågor och därmed också fått andra svar. 

Det Christine vid varje given tidpunkt ger uttryck för i sina bilder skulle kunna beskrivas som 

olika identitetspositioner, till exempel som förskolebarn, skolbarn, dotter, barnbarn och 

storasyster. I intervjuerna kommer hon till tals som dotter, fotograf och konstnär, som 

universitetsstuderande. Hennes röst i materialet skriftar mellan olika subjektspositioner och 

belyser hennes bildskapande som barn och tonåring utifrån olika diskurser. På motsvarande 

sätt skiftar min egen röst i studien mellan positionerna som mamma, bildlärare och forskare.75  

2.5 Metod: växelvis analys 

I min studie utgår jag framför allt från en teoretisk inriktning, socialsemiotik. Mitt metodval 

baseras på både bildanalys och analys av tal/samspel (i mitt fall intervjun, liksom vad som 

sades och utspelade sig i samband med bildtillfället; alltså dagboksanteckningar och minnes-

bilder). Jag har arbetat växelvis med de två metoderna. På så sätt kunde jag genomföra en 

första analys av bildkollektionen utan att vara färgad av bildskaparens egna tankar och 

minnen kring sina bilder och sitt bildskapande. Och genom att vara väl insatt i bildmaterialet 

kunde jag genom intervjuerna få svar på frågor som väckts hos mig vid bildanalyserna. Jag 

betraktar inte intervjuerna som en facit på mina analyser utan som ett bidrag till att få en så rik 

förståelse som möjligt av källmaterialet. Efter intervjuerna återvänder jag nu i detta examens-

arbete till hela källmaterialet föra att göra tematiska nedslag.  

2.6 ”Parent-as reseacher”-rollen och etiska överväganden  

Clark lyfter fram forskarparet Patricia A. och Peter Adler som ett exempel på att det går 

utmärkt att förena föräldrarollen med en forskarroll.76 I en tidskriftsartikel reflekterar paret 

Adler själva över fördelar och nackdelar med rollen som ”parent-as-reseacher”. De 

konstaterar att etnografiska studier där barn ingår alltid innebär att forskaren på grund av 

skillnader i ålder har begränsade möjligheter att få tillgång till de praktiker där barnen lever 

sina liv. Fyra möjliga forskarroller identifieras; handledaren, ledaren, observatören och 

vännen. Detta är inga naturligt existerande roller, de är skapade för den specifika 

forskningssituationen som ofta äger rum i en institutionell miljö. Både forskarrollen och den 
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institutionella miljön utgör begränsande ramar för sättet forskaren kan få tillträde till barnens 

sociala och kulturella arenor. Adlers framhåller att den forskande föräldern har lättare att på 

ett okonstlat sätt få tillgång till dessa arenor och föräldrar har en naturlig inblick i många av 

de sammanhang där barn vistas; hemmet, skolan och fritidsaktiviteterna. ”Parent-as-

reseacher”-rollen skapar enligt dem en rad unika möjligheter som skiljer sig från andra former 

av fältarbete och kan ge större förståelse och djupare delaktighet i barnens liv.77 Bobbie 

Kabuto konstaterar också att ”föräldraforskning” har belyst många viktiga aspekter av t.ex. 

barns tidiga literacy-utveckling och nämner kända forskarnamn såsom Jean Piaget, Howard 

Gardner och Michael Halliday. ”Föräldraforskning” kan ge forskaren möjlighet att observera 

och dokumentera hur barns literacy kompetens utvecklas spontant och i samspel med 

familjemedlemmar i dagliga aktiviteter.78 Mot bakgrund av detta drar jag slutsatsen att en nära 

relation i många avseenden kan betraktas som en tillgång, snarare än en komplicerande faktor 

i arbetet med både barnbildsbiografiskt arbete i allmänhet och mer specifikt i detta 

examensarbete.  

Min forskningsprocess ser annorlunda ut jämfört med den Adlers beskriver i sin artikel då den 

är utsträckt över tid. Under Christines barndom daterades och arkiverades hennes bilder, jag 

skrev också ner hennes kommentarer och mina egna reflektioner. I nutid har jag sorterat och 

kategoriserat bildmaterialet samt genomfört två intervjuer med min vuxna dotter om hennes 

minnen av barndomens bildskapande. Denna process som sträcker sig över mer än 30 år har 

gett mig en djup inblick i hennes bildskapande som det hade varit svårt att uppnå för någon 

annan. 

Adlers påpekar att i ”föräldraforskning” liksom i ”lärarforskning” framstår forskarens direkta 

auktoritet över ”den beforskade” tydligare än i andra forskningssammanhang. Den forskande 

föräldern verkar inom både en offentlig och en privat arena och denna balansgång måste 

hanteras på ett etiskt tillförlitligt sätt.79 I mitt fall upplever jag själva insamlandet och 

bevarandet av min dotters barnbilder som etiskt oproblematiskt. Redan från mycket unga år 

                                                            
77 Adler, Patricia A. & Peter, “Parent-as-Reseacher: The Politics of Reseaching in the Personal Life.”, Qualitative   

    Sociology, Vol.19, NO1, 1996, S. 35,36, 40. 

78 Kabut, Bobbie, “Color as a Semiotic Resource in Early Sign-Making.”, Early Childhood Research &  
   Practice, 2009, Volume 11, Number 2, S. 3-4.  

79 Adler, Patricia A. & Peter 1996: S. 52, 55. 
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var hon medveten om att detta skedde, att jag daterade bilderna och att jag ibland också gjorde 

anteckningar på bildernas baksida. Innan jag påbörjade arbetet med bildbiografin diskuterade 

jag detta med Christine och hon hade då inga invändningar mot att jag letade upp de bilder 

som låg undanstoppade och använde dem i forskningssyfte. Hon gav också redan från början 

sitt samtycke till att delta i intervjuer om sina barnbilder och bildskapandet under sin uppväxt.  

Inför den första intervjun fick Christine tillgång till mitt bildurval och inför den andra fick hon 

i förväg också tillgång till frågorna. Sättet att rapportera en enskild människas erfarenheter 

kan uppfattas som en etisk fråga80 och därför erbjöd jag henne att läsa hela min text efter att 

jag hade transkriberat och sammanställt de båda intervjuerna, vilket hon dock avböjde med 

motiveringen att hon hade fullt förtroende för mitt omdöme när det gällde vad och hur jag 

presenterade resultatet av analyserna och intervjuerna. Den person som utöver Christine och 

jag själv i någon större utsträckning figurerar i studien är min man, inte heller han har, efter 

att tagit del av min text, haft några invändningar mot att han finns med som en identifierbar 

person.  

De etiska riktlinjer som diskuteras när det gäller forskningsintervjuer är: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Regeln om informerat samtycke är i min 

studie uppfylld och även rent formellt deltog Christine frivilligt i projektet och hade rätt att 

när som helst dra sig ur. Men det hade å andra sidan, genom vår privata relation, varit svårt 

för henne att säga nej eller att dra sig ur om hon hade velat göra det.  

Någon konfidentialitet, det vill säga åtgärder för att skydda den personliga integriteten, har jag 

inte kunnat utlova på grund av studiens karaktär och det har Christine hela tiden varit 

medveten om. Men jag har under arbetet med både barnbildsbiografin och detta examens-

arbete varit mån om att texterna inte ska innehålla privata eller känsliga uppgifter.81 Jag 

bedömer inte konsekvenserna av min studie som negativa för någon av de personer som 

förekommer i texten då den behandlar personliga men däremot inte rent privata erfarenheter 

                                                            
80 Nielsen, Cecilia, ”Att forska om människors levda värld – en livsvärldsansats”, i Barn- och ungdomsforskning. Metoder och   
    arbetssätt, Studentlitteratur, Lund, 2013. Sid. 39-40. 

81Hermerén, Göran, Hantering av Integritetskänsligt forskningsmaterial. Vetenskapsrådet, 2007.  Sid. 5.   

   https://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmateria2l.pdf,   
  16.01.24. 
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och upplevelser. Därmed anser jag mig inte ha överskridit vad som kan betraktas som etiskt 

försvarbart.  

Min egen forskarroll vid intervjuerna upplevde jag som något problematisk, framför allt vid 

det första tillfället. Då var både Christine och jag osäkra och pendlade till att börja med 

mellan våra dubbla roller: dotter/informant och förälder/forskare. Det visade sig till exempel 

att jag ibland mindes mer om de bilder vi samtalade om än vad hon gjorde. Den andra 

intervjun fokuserade på ett annat sätt vad Christine faktiskt kom ihåg om sitt bildskapande 

vilket gav henne större motivation och lust att berätta.  

Steinar Kvale och Svend Brinkmann konstaterar att den kvalitativa forskningspraktiken ofta 

uppfattas som fri från dominans, bygd på tillit och empati, men understryker att man inte kan 

betrakta en forskningsintervju som ett helt öppet och fritt samtal mellan två jämlika parter. 

Även den kvalitativa forskningsintervjun innehåller maktförhållanden och en maktasymmetri 

som på ett ansvarsfullt sätt måste hanteras av forskaren. Detta gäller naturligtvis även den här 

studien, men jag vill ändå framhålla att makten inte helt och hållet ligger hos forskaren. 

Forskningsintervjun är en interpersonell situation, ett samtal mellan två personer om något av 

gemensamt intresse med syfte att konstruera kunskap där även informanten har makt att 

påverka hur denna konstruktion sker.82 
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3 Resultat och analys av min empiri 

I detta avsnitt presenterar jag de fyra teman som jag har valt att studera. Min avsikt är inte att 

ingående analysera enskilda bilder, min intention är snarare att med hjälp av de utvalda 

bilderna beskriva och analysera de bildskapande processer som kommer till uttryck och delar 

av bildernas innehåll kommer att lyftas fram med hjälp av de socialsemiotiska verktyg som 

presenteras i inledningsavsnittet. Vidare kommer jag att utifrån intervjuerna, mina egna 

anteckningar och minnesbilder belysa bildskapandets betydelse för Christine som barn och 

tonåring. 

3.1 Katten – ett återkommande motiv  

I det här avsnittet följer jag utvecklingen av det motiv – ”katten” – som finns med under alla 

år i Christines bildkollektion. Det jag främst kommer att lyfta fram och analysera är bildernas 

textuella metafunktionella nivå, det vill säga hur bilderna är uppbyggda och vilka semiotiska 

resurser som hon använder i gestaltningen av kattmotivet.  

I mina anteckningar framgår det tydligt att Christines tidiga bildskapande uppstår i ett samspel 

med mig, pappa Lasse och så småningom också mormor Ingrid. Vi ritar tillsammans för att 

det roar oss alla; vi vuxna ritar åt Christine, på beställning av Christine, vi ritar tillsammans 

med henne och hon ritar åt oss. Hon börjar sitt bildskapande tillsammans med oss någon 

månad innan hon fyller ett år och efter ytterligare några månader ritar hon helt på egen hand, 

ibland flera timmar i sträck.  

Följande kommentar ur ett brev som aldrig skickades visar 

att Christine redan vid 1 1/2 års ålder verkligen har en 

avsikt med sitt bildskapande, hon vill väldigt gärna rita en 

katt men hon saknar motorisk skicklighet för att lyckas: 

”Hej Mormor och Bengt! Så här fint ritar Christine nu, 1 ½ 

år gammal. Hon tycker att det är jätteroligt att rita. Katter 

Bild 5. Mormor, Christine och Elin. Bild 6. Elin. Bild 7. Anna-Lisa. Bild 8. Molly. 

Bild 9. 1:6 år, “Brevklotter.” 
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vill hon att jag ska rita åt henne och hon försöker själv också, två öron lyckas hon få till 

ibland.”  

Övning ger dock 

färdighet och Christine 

övar flitigt, några dagar 

senare ritar hon sin 

första klart urskiljbara 

katt, bild 10. Barns 

första föreställande 

figur brukar vara en människofigur 83, men Christine är så fascinerad av katter att den första 

katten kommer några veckor före den första ”gubben”. Kress understryker att tecken alltid 

uppstår utifrån vad vi vid ett givet tillfälle är intresserade av, vilket också styr hur tecknet 

utformas och de drag hos objektet som fångar vårt intresse lyfts fram.84 Och Christine har ett 

brinnande intresse för katter, vi pratar ofta om mormors katt Elin som hon lärde känna under 

sommaren och älsklingsgossedjuret är en vit lurvig katt som hon har med sig överallt. När jag 

under den första intervjun visade bilden för Christine tyckte även hon att det såg ut som en 

katt, men ansåg att likheten måste vara en slump. Om detta verkligen var en avsiktligt ritad 

katt så berodde det enligt henne på att jag ritade katter överallt när hon var liten. Här gav hon 

uttryck för ett av sina allra första bildminnen, men hon kommer inte ihåg att dessa katter 

ritades på beställning av henne själv. Under intervjuerna framkommer att Christine 

fortfarande minns bilder som hon tittat på som barn. Hon tycker själv att hon alltid har varit 

litet besatt av att titta på bilder, till den grad att hon kunde störa sig på detaljer i vissa bilder. 

Att Frida Kahlos ögonbryn var hopväxta på den affisch som vi hade på väggen när hon var 

liten uppfattade hon som mycket störande. Hon kunde ligga och tänka på att hon ville ta bort 

detaljer ur vissa bilder, hon iakttog med andra ord bilder uppmärksamt redan som mycket 

liten och reflekterade över hur saker och ting såg ut. Men några minnen av sitt eget 

bildskapande från förskoleåldern har Christine inte.  

                                                            
83 Golomb 2004: 16. 

84 Kress 1997:11, 15, 113. 

 Bild 10. 1:6 år ”Den första urskiljbara katten.”    Bild 11. ”På baksidan.” 
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Jag är vid den här tiden inte medveten om att Christine är mycket fin-

motoriskt skicklig för sin ålder, knappt 2 år gammal håller hon penseln i 

ett elegant pincettgrepp. Denna motoriska kontroll kan förklara varför hon 

börjar rita så tidigt och att hennes bilder är representerande redan vid en 

ålder då de flesta barn börjar med sina klotterexperiment. I detta 

sammanhang vill jag citera Golomb som understryker att barn i sitt 

representerande bildskapande ger prov på den mänskliga egenskapen    

                                symbolisk intelligens: 

… The invention of a meaningful graphic language rests on an understanding  

that symbols “represent”, and that symbol and referent are to be distinguished. 

Unlike spoken language, which presents the child with a ready-made symbol system  

essential to his survival as a social being, early drawing requires an individual act of  

creative invention that most children between ages three and five years attempt in a  

fairly autonomous fashion.  … 85 

Jag delar Golombs fascination över att små barn med så få medel; cirkeln, strecket och 

punkten, kan uttrycka så mycket. Men jag håller inte med henne om att de helt på egen hand 

uppfinner grafiska former för att representera verkligheten. Mitt material visar att Christine 

har förebilder när hennes bilder börjar bli representerande, både jag och hennes pappa ritar åt 

henne och tillsammans med henne och vi tittar ofta på bilder i böcker. Även Marjorie och 

Brent Wilson anser att barns bildskapande till sin natur är förutbestämt av en medfödd 

uppsättning grafiska principer, men att vuxna spelar en stor roll för hur bildskapandet 

utvecklas. Barn lär sig tala genom interaktion med vuxna, framförallt sin mamma, när hon 

talar med sitt lilla barn anpassar hon automatiskt sitt språk till en nivå så att det kan fungera 

som en modell för barnet. På samma sätt utvecklas bildskapandet om föräldrar eller äldre 

syskon ritar tillsammans med det lilla barnet, de anpassar då oftast på motsvarande sätt sitt 

bildspråk så att det kan fungera som en modell.86 Och det är precis vad som sker under den 

här perioden av Christines bildskapande. 

                                                            
85 Golomb 2004: 30.  

86 Wilsons 2009: 52. 

Bild 12. Christine 1:11 år. 
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Nästa katt dyker upp tio dagar senare med titeln: ”Katt 

med lång svans”. Den här gången sitter jag bredvid när 

bilden kommer till och vet därför att den verkligen 

föreställer en katt med fyra ben och en lång svans. 

Under nästan hela 1983 består Christines bilder till 

största delen av kontrollerat och benämnt klotter.87 

Den första klart representerande bilden visar alltså en katt där kroppen syns i profil men med 

huvudet vänt rakt fram, katten tittar på betraktaren. Det är djur som först dyker upp i hennes 

bildvärld och det förvånar mig egentligen inte. Under sommaren tittar vi mycket i pekböcker 

med djurfotografier, Christine kan inte orden för benämningen av djuren, men hon är duktig 

på att härma hur de låter. Hon blir kompis med mormors katt Elin som blir ett återkommande 

motiv under flera år framöver. Jag tror att hon uppfattade katten som mormors ”barn” och 

därmed någon som hon därför identifierade sig med. Av bildexemplen framgår att Christine 

utnyttjar hela papperets yta oavsett om hon ritar på små eller stora papper. Färgerna har ännu 

ingen representerande funktion och hennes bilder har en mycket sinnlig kodningsorien-

tering.88 Lowenfeldt anser att barnets sätt att klottra avspeglar personligheten89, men så är inte 

fallet när det gäller Christine. Hon är mycket försiktig och stillsam ända tills hon börjar i 

skolan, men hennes bilder är redan från början djärva och orädda. Luquet´s ord däremot 

stämmer väl in på Christines tidiga bildskapande: 

Children draw for fun. For them, drawing is just like other games, and is  

interspersed among them.   …. Nevertheless, one can say that it is a peaceful  

game, it does not require a partner, and it can be engaged in as easily indoors  

as outdoors. Thus, other things being equal, it will be those children with  

relatively calm temperaments who will prefer drawing, but all children will do  

so when they are alone, or when they simply wish to engage in something new.  

In addition, drawing, like any other game, can take on a kind of obsessive 

quality, and be pursued for long periods at a time.90 

                                                            
87 Lowenfeld 1957: 86-90. 

88 Björkvall 2009: 113-118. 

89 Lowenfledt 1957: 86. 

90 Luquet / Costall, 1927/2001: 3. 

Bild 13. 1:6 år, ”Katt med lång svans.” 
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Bilderna här bredvid visar hur Christine söker finna 

en lämplig form för att representera en katt med hjälp 

av de semiotiska resurser hon har tillgång till, 

spiralen/cirkeln och strecket. Den första form som 

framträder i barn bilder är cirkeln. Motoriskt är 

cirkelformen den lättaste att åstadkomma, visuellt 

den lättaste att uppfatta och den representerar    

                                                                 barnets första bildmässiga solida föremål.91  

I två- tre- fyra- och femårsåldern ritar och målar 

Christine ofta och gärna, hon experimenterar med linjer, 

former och färger för att hitta nya sätt att utforma sina 

katter på. Ibland föreställer de den specifika katten Elin, 

andra gånger handlar det om katter på ett mer generellt 

plan. Wright talar i det senare fallet om prototypiska 

tecken med vars hjälp barnet avser att återge en universell representation av en figur eller ett 

föremål.92 I bild 16 handlar det om en prickig katt där cirklarna under munnen föreställer 

tänder. Kroppens vågiga konturlinje skulle kunna vara ett försök att återge den mjuka pälsen, 

men denna linjeföring återkommer inte någon ytterligare bild. Katten i bild 17 föreställer Elin 

tillsammans med en människofigur, ovisst vem. Luquet noterar att barn ofta placerar en 

människa och ett djur bredvid varandra och att det då är svårt att se vad som är vad, att 

figurernas mening bara kan förstås genom vad barnet berättar om dem. Litet motsägelsefullt 

konstaterar han dock också att barn spontant väljer att visa sina figurer ur den mest typiska 

synvinkeln och att djur därför nästan alltid ritas i profil, medan människor däremot ritas rakt 

framifrån under lång tid. 93 I Christines bildproduktion finns bilder på djur som avbildas både 

rakt framifrån och i profil och det framgår nästan alltid om det rör sig om ett djur och inte en 

människa. I bilden av Elin och ”gubben” syns det tydligt vilken figur som är katt och vilken 

                                                            
91 Arnheim 1974: 177, 181. 

92 Wright 2010: 41.  
 
93 Luquet / Costall 1927/2001: 41, 63. 

Bild 14. 1:9 år, “Söker en 
kattform?” 

 

Bild 15. 1:9 år, ”Spiralkatt 2.” 

 

Bild 16. 2:5 år, ”Det här 
är en prickig katt.” 

Bild 17. 2:8 år, ”Elin.” 
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som är en människa. Figurernas grundform är den samma, de två cirkelformerna, och deras 

orientering mot betraktaren, men katten är utrustad med lång svan, morrhår och kattöron. 

När Christine väl har erövrat kvadraten använder hon den 

inte bara när hon ritar hus utan också då hon ritar andra 

motiv. Bilden här bredvid visar en stor katt med fyrkantig 

kropp och två munnar, vid sin sida har den en liten kattunge 

som står eller går i gräset, den har klorna utspärrade. Den 

vuxna katten är visuellt framskjuten med hjälp av den 

relativa storleken i förhållande till ungen. Färgen har, som 

det verkar, fortfarande ingen representerande funktion bortsett från det gröna gräset. Den här 

bilden är ett bra exempel på hur barns bilder konstrueras under den fas som Lowenfeldt 

benämner det förschematiska stadiet. Barnet söker och skapar representerande tecken som 

hela tiden förändras för att under nästkommande period resultera i mer fasta scheman. I de så 

kallade förschematiska bilderna finns till att börja med ingen riktig rumslig ”ordning”, 

relationen mellan figurer och föremål är snarare emotionell än rumslig till sin karaktär. Färgen 

har oftast ingen representerande funktion utan används på ett slumpartat eller känslomässigt 

sätt.94 Jämfört med bild 17, där katten och gubben svävar omkring på papprets yta, är katterna 

i den här bilden väl förankrade på marken. Det finns med andra ord ett tydligt uppe och nere i 

bilden. 

Den här bilden finns i ett litet häfte som Christine ritade i 

under en resa sommaren 1987. Även om hon inte kan 

skriva ord på egen förrän vid cirka sex års ålder 

förekommer bokstäver i hennes bilder redan när hon är 

drygt 3 år gammal. Detta är en av få förmänskligade katter, 

den står på bakbenen med utsträckta framben som om den 

vill hälsa någon välkommen och på magen tycks den ha ett 

förkläde. Katten ser inte alls ut att vara ledsen vilket texten anger att den är, bilden berättar 

inte samma historia som texten. I det här häftet syns tydligt att Christine använder sig av en 

vanligt förekommande bilderbokslayout med en bild på ena sidan av uppslaget och text på 

                                                            
94 Lownefeld 1957: 109-110, 505. 

Bild 18. 3, 6 år. ”En stor katt med två munnar 
och en liten kattunge. 

 

Bild 19. 5:2 år, ”Katten står vid havet och 
gråter.” 
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den andra. Kress noterar att barn tidigt är medvetna om att olika slags texter gestaltas med 

hjälp av specifika former av layout.95 I den här bilden ser vi också en ny rumslighet, katten 

står på en grön gräsyta och bakom den syns först en strandremsa, sedan havet och en hel 

himmelsyta, med hjälp av dessa överskärningar uppstår ett framför och bakom i bildrummet, 

men också ”ett nära” och ”ett långt bort”.96 

Ungefär ett år senare har katten bytt ställning och kroppen 

visas i profil, men den vänder på huvudet och tittar mot 

betraktaren. Här använder Christine inte längre olika 

geometriska former för att konstruera kattkroppen utan 

arbetar istället med en konturlinje. Den tidigare streck- 

smala svansen är ersatt med en kraftig svans som står rakt 

upp. Att teckna en figur med hjälp av en sammanhållen konturlinje är ett motoriskt betydligt 

svårare sätt att gestalta sitt motiv än att bygga upp figuren genom att sätta samman olika 

geometriska former.97 

Bild 21 utgör ett undantag i katt-

kollektionen då den visar ett kattansikte 

i ett bildutsnitt som kan beskrivas som 

en extrem närbild. Som betraktare 

kommer vi motivet mycket nära, vilket 

gör att den symboliska distansen blir 

personlig, vi står nästan näsa mot nos 

med katten. I bild 22, liksom i flertalet bilder i kollektionen, är bildutsnittet istället en helbild 

vilket skapar en större distans till motivet.98 Bilderna skiljer sig också åt när det gäller hur de 

förhåller sig till en tänkt verklighet. Det gula kattansiktet kan beskrivas som en bild med en 

sinnlig, expressiv kodningsorientering. Den gula kattpälsen lyser, nosen är klarröd, ögonen är 

starkt gröna med en smal pupill som om katten tittade emot ett starkt ljus. Detaljer som de 
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97 Arnheim 1974: 191. 

98 Björkvall 2009: 39-46. 

Bild 20. 5:5 år, ”Katt.” 

Bild 21. 5:5 år, ”Kattansikte.”  Bild 22. 5:5 år, ”Katt.” 
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svarta morrhåren är tydligt markerade. Bilden med den svarta katten har däremot en 

naturalistisk kodningsorientering, här är Christine noga med att visa att hon vet hur en katt ser 

ut i verkligheten. Detta skulle kunna vara en minnesbild av Elin, hon var helsvart med svart 

nos och bärnstensfärgade ögon.99  

Ett par månader efter att Christine börjar på ”lekis” kommer hon hem med 

vad jag skulle kalla sin första ”schemakatt”, den där katten bestående av 

två olika stora cirklar ovanpå varandra som alla någon gång har ritat under 

sin uppväxt. Varför frågade jag mig då och varför frågar jag mig 

fortfarande idag? Varför överger barn en väl utvecklad representations-

form till förmån för en mycket torftigare? Hur traderas denna ”schemakatt” 

från generation till generation och från barn till barn?  

 

 

 

 

Under hela sin barndom provar Christine entusiastiska Under hela sin barndom provar 

Christine entusiastiskt alla nya material och tekniker som jag presenterar för henne. Bilden 

längst till vänster är en monotypi100, en teknik som hon var mycket förtjust i och som jag 

introducerade i samband att ”vi” började tillverka julkort med hjälp av styrénplasttryck. 

Glasplattan, färgvalsen och färgen fanns ju redan på plats och Christine gjorde bild efter bild, 

tekniken ger en känsla av trolleri. Bild 25 är tillverkad av potatisstämplar och en svamp. 

Christine ritar och målar på allt som det går att rita och måla på, men hon klipper och klistrar 

och konstruerar också med allt hon kommer över, kattmasken och den påklädda leksakskatten 

är typiska exempel på mera tredimensionella skapelser. 

                                                            
99 Björkvall 2009: 111-119. 

100 Monotypi är en tryckteknik där varje avtryck är unikt, 

Bild 23. 6:4 år, ”Första 
schemakatten”. 

Bild 24. 5:7 år, 
”Monotypi katt”. 

Bild 26. 6 år, ”Kattmask”. 

 

Bild 27. 6 år, ”Påklädd leksakskatt.” 

 

Bild 25. Ca 7 år, ”Stämplad katt.” 
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Sommaren 1991 får mormors nya katt Molly kattungar och 

båda mina barn är lyriska över den unge som Molly får 

behålla. Vi döper den till Simon, men det visar sig snart att 

det är en kattflicka som får namnet Anna-Lisa. På bild 28 

ser vi hur ungen snuttar på sin mamma när de ligger i 

kattlådan. Bilden ritar Christine till sin pappa som är kvar 

hemma i Falun. Det syns tydligt att hon inte bara ritar vad 

hon vet eller minns, hon har tittat noga för att kunna återge katternas liggande ställning och 

Mollys vita päls med både röda och svarta fläckar. 

Det hinner gå nästan tre år mellan att Christine gör bild 23 och den här bilden och 

skillnaderna mellan dem är stora. Hennes bilder börjar präglas av ett alltmer realistiskt 

förhållningssätt när hon är i 7- 8-års åldern. Luquet skulle tala om visuell realism, han skriver 

att skiftet från logisk till visuell realism ofta sker i åtta- nioårsåldern.101 Lowenfeld skulle kalla 

detta sätt att rita och måla för begynnande realism.102 Enligt Cox börjar barn i 7 till 8- 

årsåldern att föredra visuell realism framför logisk realism. Vad som föranleder detta byte av 

gestaltningsform (mode) är oklart skriver hon, men lyfter ändå fram några tänkbara orsaker. 

Forskningsresultat visar att barn som använder sig av visuell realism har en annan strategi när 

de iakttar sitt motiv jämfört med dem som använder sig av logisk realism. De tittar inte bara 

längre på motivet/modellen utan också oftare under hela tiden som de utför sin uppgift. Att 

barnens minneskapacitet ökar i den här åldern är en viktig orsak som gör att de kan planera 

och producera mer komplexa bilder. Barn i den här åldern är kanske också mer mottagliga för 

influenser från andra människors bilder och massmediebilder skriver Cox. Hon konstaterar 

vidare att 7-8-åringar visar ett allt större intresse för och uppskattning av visuellt realistiska 

bilder, särskilt bilder ritade enligt centralperspektivets lagar. Redan i 4-5-årsåldern börjar barn 

placera avlägsna föremål högre upp på papperet. I 9-årsåldern börjar de också att använda sig 

av storleksminskning för att markera avstånd och i 12-årsåldern har de en uppfattning om vad 
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Bild 28. 9:2 år, ”Molly och Simon.”  
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det innebär att rita perspektiviskt.103 Bland Christines kattbilder finns inga exempel på 

storleksminskning, men redan i femårsåldern utnyttjar hon överskärning i sina bilder. 

När Christine i skolan får måla 

med akrylfärger på en liten pannå 

väljer hon att måla katten Molly 

som i den här bilden inte tittar 

rakt mot betraktaren utan på 

något som finns utanför 

bildrummet. Bild 30 är också 

gjord i skolan, mer än så vet jag inte om den. Men det är uppenbart att Christine denna gång 

utgår ifrån en bild, vi hade inte någon birmakatt i vår bekantskapskrets. Även i denna bild 

låter hon katten titta på något utanför bildrummet. Dessa två bilder kan beskrivas som 

narrativa representationer då de berättar om ett händelseförlopp, katterna tittar aktivt på 

någon eller något och med hjälp av deras blickriktningar fäster Christine betraktarens 

uppmärksamhet på att det finns någon eller något av intresse även utanför bildrummet. Enligt 

Kress och van Leeuwen är detta ett sätt för barnet/bildproducenten att berätta om en 

interaktion mellan katten/den representerade deltagaren och en en deltagare som inte syns i 

bilden.104 Katterna utgör bildernas aktörer, men målet för deras handling, det deras blick 

riktas mot, finns utanför bildytan. De bildelement som visar en handling kallas för vektorer, 

linjer som går i en viss riktning, de kan utgöras av till exempel en pil, en kroppsdel, ett 

redskap eller den tänkta linje som en blick utgör.105  

Kress hävdar att det i barns bilder finns relativt få exempel på representation av händelser, 

och ännu färre exempel på interaktion, deras bilder är med andra ord oftast inte narrativa.106 

Konceptuella representationer berättar om vad någonting är eller vad det består av och 

bilderna framstår som statiska jämfört med narrativa representationer. De representerar det 
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104 Kress & van Leeuwen 2006: 59-66, 114. 

105 Björkvall 2009: 63. 

      Hopperstad 2005: 44-45. 

106 Kress 1997: 135-137. 

Bild 29: 10:7 år, ”Katt målad i skolan.” 

 

Bild 30: 11:4 år, ”Biseros Estoy.” 
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generella, tidlösa och typiska.107 Detta stämmer i stort med kattbilderna i detta avsnitt, de 

flesta katter framställs rakt framifrån eller från sidan. I bild 22 finns dock en känsla av att 

katten rör sig från höger till vänster, en rörelseriktning som i en västerländsk kontext kan 

uppfattas som att figuren är på väg hem. Kress och van Leeuwen konstaterar att vänster-höger 

placering i visuella gestaltning är meningsbärande och sammankopplad med betydelsen 

”given” – ”ny” i den västerländska kulturen. Detta gör att en figur som tycks röra sig åt 

vänster i en bild ofta uppfattas vara på väg mot det redan kända.108 Men kattens riktning från 

höger mot vänster behöver inte vara betydelsebärande, det kan också vara så att Christine 

tycker att det är lättare att rita en vänstervänd profil än en högervänd, det är lätt att övertolka. 

Bilden med kattungen som diar beskriver också en händelse, även bilder som saknar tydliga 

vektorer kan skildra en händelse. I bild 29 och 30 visar katternas blickriktningar att de är 

aktörer och att det finns ett mål utanför bilden. Kress uppfattning att barns bilder oftast är 

konceptuellt utformade stämmer alltså relativt väl när det gäller kattbilderna i detta avsnitt och 

i stora drag även när gäller hela bildskollektionen, men har jag ändå invändningar mot hans 

slutsats. Om jag skulle göra en motsvarande studie av min sons barnbilder skulle jag hitta 

många exempel på narrativa representationer, det skulle jag för övrigt hitta i de flesta 

pojkbildskollektioner. När Kress söker en förklaring till varför barns bilder oftare är 

konceptuella kommer han fram till att tal och skrift lämpar sig bättre för att representera tid, 

det vill säga händelseförlopp, och att bilder, där man lättare kan representera rumslighet, 

passar bättre för att beskriva hur något är och ser.109 

I bilderna 28 och 30 använder Christine också en ny synvinkel när hon återger sitt motiv, 

katterna är inte avbildade rakt framifrån utan något uppifrån, som betraktare tittar vi ner på 

dem. Inom socialsemiotiken talar man om valet av synvinkel som en visuell resurs för att 

beskriva maktrelationer. När till exempel en människa avbildas ur ett ovanifrån-perspektiv 

kan hon uppfattas som rädd, underlägsen eller maktlös. Avbildas däremot en person ur ett 

underifrån-perspektiv uppfattas den ofta som stark, självsäker eller betydelsefull. Det uttryck 
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Christine uppnår med att avbilda katterna sedda något uppifrån är att man kan uppfatta dem 

som små och litet ömtåliga.110  

I sista bilden ser vi en förmänskligad katt igen, en bild på en ”bokmärkskatt” 

klädd i sjömanskostym, inramad och upphäng på en spik på väggen. Bilden 

finns i ett block och är alltså ritad på fritiden. Det är en blyertsteckning 

färglagd med akvarellfärgpennor. Tretton år gammal är Christine en skicklig 

katt-tecknare, hon kan experimentera med kattfiguren och klä den i en 

människokläder. Bilden visar att hon leker med genren ”prydnadsbilder” 

genom att göra en bild som föreställer en bild som hänger på väggen.  

De ovan presenterade bilderna med en katt som huvudmotiv utgör ett representativt urval de 

kattmotiv som finns i bildskollektionen. Det finns många fler och det finns dessutom också 

många bilder där det förekommer katter, men där katten inte är bildens huvudsakliga motiv.  

3.2 Bilder med förebilder  

Barn omges sedan 20-30 år tillbaka av en ständigt ökande mängd visuella gestaltningar, 

bilderböcker, serietidningar, samlarbilder, filmer, dataspel och TV/video/DVD/internet. Ofta 

införlivar de dessa visuella texter i sitt eget bildskapande, barnen lånar idéer till både innehåll 

och utförande men det handlar inte om kopiering utan ett medvetet återskapande där de gör 

sina egna versioner av verkligheten. Begreppet intertextualitet brukar användas för detta sätt 

att använda redan befintliga ”texter” i det egna skapandet.111 Kress återkommer ofta till att 

barns bildskapande främst uppfattas och uppskattas som expressiva självuttryck, uttryck som 

uppstår inifrån barnet självt snarare än något som barnet tillägnar sig i en social kontext. 

Bildernas kommunikativa aspekter kommer ofta i andra hand enligt honom112 Bryan Hawkins 

betonar också barns bildskapande som en social praktik med regler och strukturer som 

definierar vad som är möjligt att uttrycka. Bildskapande skriver han, är inte en fri och 

ohämmad handling för självuttryck, utan en aktivitet där barn socialiseras in i ett komplext 

språkligt ramverk. Därmed drar även han slutsatsen att barns spontana bildskapande inte ska 
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Bild 31. Ca 13 år, 
”Sjömanskatt.” 



 
 

44 
 

betraktas som ett uttryck för deras inre väsen utan snarare som möjligheten att leka med och 

utforska språkliga resurser.113 

Innehållet i detta avsnitt kommer att fokusera hur Christine hämtar inspiration till sina bilder 

inte bara från den samtida barn- och ungdomskulturen utan också från barn och vuxna som 

hon ritar och målar tillsammans med. Bildexemplen kommer också att belysa hur starkt 

bilderna ofta påverkas till både innehåll och uttryck av den sociala kontext de skapas i. 

Att Christine redan som tvååring ritar av ett bokmärke som hon 

tycker om visar hur rätt Wilsons har när de konstaterar att barn i 

den postmoderna tidsåldern är mer eller mindre påverkande av 

den omgivande kulturens bilder så snart de lämnat klotterstadiet 

bakom sig.114 Bilden är en detalj ur en blädderblocksbild och 

min anteckning på baksidan lyder: ”Christine har suttit för sig 

själv och ritat av ett bokmärke, en liten pojke i en badbalja.”  

Drygt ett halvår senare tittar Christine i boken Ett barn blir till 

tillsammans med sin pappa och senare på dagen ritar hon bild 33, min 

anteckning lyder: ”Christine har ritat ett foster som ligger i mammans 

mage och ska till sjukhuset; TUT,TUT (hon låter som en siren)… för att 

komma ut. Hon tittade i Lennart Nilssons bok tillsammans med sin far i 

morse… Livmodern fick under ritandets gång hjul och blev nog en 

ambulans på slutet.” Det hon fastnar för i berättelsen om hur ett barn blir 

till är att det blir bråttom och dramatiskt på slutet när bebisen ska komma ut. De tecken barn 

använder i sitt bildskapande liknar på uttrycksplanet det de representerar, men till skillnad 

från det verbala språket är dessa tecken mer öppna för förändringar. När narrativet som styr 

bildens utformning förändras så kan också karaktärer och objekt som från början fungerade på 

ett sätt förändras så att de fyller en ny funktion. I den här bilden omvandlas livmodern snabbt 

till en ambulans genom att förses med två spiralformade tecken för däck.  

                                                            
113 Hawkins, Bryan, “Children’s Drawing, Self Expression, Identity and the Imagination”, International Journal of Art & Design 
     Education Volume 21, Issue 3,  October 2002, s. 211-212. 
     
114 Wilson 2009: 87. 

Bild 32. Ca 2 år, ”Pojke i badbalja.” 

Bild 33. 2:9 år, ”Foster.” 
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När jag tittar på fotografierna i Nilssons bok är det uppenbart att Christine har tagit starka 

intryck av dem, många visar fostret i profil, liksom svävande i en genomskinlig ballong. Efter 

denna bild ritar hon inte människor i profil förrän i 4-5-årsåldern. Trots denna påtagliga likhet 

med en känd förebild är teckningen ändå svår att tolka för någon som inte var närvarande vid 

dess tillkomst. Kress och van Leeuwen poängterar att man ofta behöver en biografisk kontext 

för att förstå barns relativa ”sign-making”.115 Aronsson noterar detsamma när hon skriver: 

”Ofta framträder bildens fulla innebörd först när man har kännedom om barnets tankar och 

känslor, om den omgivande bildvärlden och om det bildprojekt som barnet formulerat för 

sig.” Här skulle jag vilja tillägga att det ibland också är så att det endast är i bildskapandet 

som barnets tankar tar gestalt, att det ibland bara är genom bilderna som vi får ta del av dem. 

Wright går ett steg längre och poängterar att det barn i efterhand berättar om sina bilder inte 

alls representerar hela den bildskapande processen och det gör inte heller rättvisa åt vad barn 

verkligen tänker och känner i samband med bildernas tillkomst. För att få en djupare 

förståelse för vad barns bilder handlar om måste man närvara under hela processen anser 

hon.116 

Christine beundrar bilderna i ett häfte om barns bild-

skapande som jag tagit med mig hem ifrån högskolan, hon 

tycker speciellt mycket om teckningen med flickan i 

trekantig klänning. Så kommer jag aldrig att kunna rita 

säger hon till mig, men plötsligt finns den där bland andra 

former, den åtråvärda triangeln som hon behöver till sina 

figurer och föremål.  

Att härma är en bra strategi när man vill lära sig något 

nytt, men en strategi som av många betraktas som fusk 

när det gäller bildskapande. Lowenfeld ansåg som jag 

tidigare skrivit att det var skadligt för barns bild-

skapande att imitera eller kopiera andras bilder. Kress 

har en annan uppfattning, han hävdar att vi i vårt 
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Bild 34 och 35. 2:7 år, ”Figur med 
trekantsklänning.” 

 

Bild 36. ”Pappa Lasses 
blomkruka.” 

 

Bild 37. 3:7 år, Christines 
blomkruka II.” 



 
 

46 
 

meningsskapande alltid återanvänder redan existerande tecken men på ett sätt som gör att vi 

hela tiden skapar nya representationer, existerande tecken transformeras till nya 

kombinationer utifrån teckenskaparens intresse.117 Bild 36 och 37 visar hur Christine 

inspireras av sin pappas bild när de ritar tillsammans, detta trots att han inte alls försöker 

anpassa sitt bildspråk för att göra det barnvänligt och på så sätt mera tillgängligt för sin tre 

och ett halvt år gamla dotter. Att små barn ritar tillsammans med syskon, föräldrar eller andra 

vuxna utgör en identifikationsprocess och är därmed exempel på interaktion i relation till 

familjen, sociala ritualer och konventioner skriver Hawkins.118   

Krukväxter och blommor i vas är inte något som spontant ingår i Christines vanliga motiv-

krets förrän i tonåren med undantag för när hon ritar och målar tillsammans med en vuxen 

person. Som jag redan nämnt är ett av paret Wilsons huvudbudskap att barn lär sig rita genom 

att titta på andras bilder vilket dessa två teckningar är ett exempel på. Och deras övertygelse 

om att barns bildskapande utvecklas på ett positivt sätt om och när barn och vuxna ritar och 

målar tillsammans syns tydligt i många bilder i bildskollektionen. 119   

I maj 1986 följer Christine och jag med pappa Lasse till 

Helsingör där han ska delta i en konferens. En av 

dagarna besöker vi Louisiana och efteråt ritar hon på en 

påse som vi har med oss därifrån. Figuren i bild 38 

påminner starkt om Max Ernst skulptur Le grand 

assistant som står i Louisianas trädgård. De här 

teckningarna visar att Christine uppmärksammat och 

fattat intresse för dessa skulpturer. På så sätt har hon tillägnat sig ett nytt formspråk som hon 

använder som en visuell resurs i sitt eget bildskapande. Här blir det också tydligt att inte 

enbart tvådimensionella gestaltningar stimulerar hennes egna bilder utan också 

tredimensionella.  

                                                            
117 Kress 1997: 7. 

      Kress & van Leeuwen 2006: 11-12.  

118
Hawkins, Bryan 2002: 214. 

 
119 Wilsons 2009: vii-viii. 4, 22, 23, 87. 

Bild 38 och 39. Ca 4 år, ”Teckningar på påse efter 
besök på Louisiana.” 
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Pippi Långstrump och hennes husdjur herr Nilsson och lilla Gubben återkommer i ett flertal 

bilder. Vi ser på Pippi på TV och Christine får Pippi-kasettband som hon gärna lyssnar på och 

vi läser en bilderboksversion av Pippi-berättelsen. Med inspiration från barnlitteraturen ritar 

hon också bl.a. en scen ur Putte i blåbarsskogen och hon tillverkar en egen version av boken 

Barnen i Bullerbyn. Vid en jämförelse med originalbilderna i boken framgår det att Christine 

inte försöker kopiera dem, det handlar mer om egna tolkningar av motiven. 

Alla barnprogram är dock inte lika roliga som Pippi utan 

otäcka även om det sitter en pappa bredvid i soffan. Efter 

att ha tittat på ett avsnitt av en tecknad serie bygd på Sven 

Wernströms bok Trälarna målar Christine en mycket 

dyster bild. TV-programmet handlade om digerdöden och 

om pestråttorna som spred den hemska sjukdomen. Om 

Christine inte hade målat denna bild hade vi aldrig fått veta 

att hon upplevde detta program som så skrämmande, det var först när vi började prata om 

bilden som hon berättade att hon tycket att det var ”jätteläskigt”. Till vänster i bilden kommer 

döden och spelar på sin flöjt och i en grotta i berget sitter pestråttan och lurar. I den här 

målningen ger hon färgen en symbolisk funktion, svart och grått dominerar hela bilden,  

pestråttan är giftgrön med en blodröd mun. 

 

                                  

 

                          

Bild 43. 4:5 år, ”Svarta döden – skelett med 
pestråtta.” 

Bild 40. 4:4 år, ”Pippi 
Långstrump.”   

 

Bild 41. 4:5 år, ”Pippi och herr Nilsson.” 

Bild 42. 4:6 år, ”Herr 
Nilsson och lilla Gubben.” 

Bild 41. 4:5 år, ”Pippi oh herr Nilsson.” 
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När Christine är i tre- fyraårsåldern träffar hon då och då Ylva som är ett år äldre. Enligt 

Christine är Ylva duktigare på allting; hon är vig som en katt, kan skriva bokstäver och hon 

ritar bra, en utmanande förebild med andra ord. En gång sitter de och ritar tillsammans och 

Ylvas teckning blir kvar hemma hos oss och Christine gör efter några dagar egna tolkningar 

av hennes bilder. Hon återanvänder nästa alla detaljerna i Ylvas bild, hur dessa ordnas i 

bildrummet visar dock åldersskillnaden mellan flickorna. Genom att placera slottet högt upp 

på pappret skapar Ylva ett djup i sin bild och den höga placeringen ger också slottet ett 

”idealt” informationsvärde i konstrast till den lågt, och därmed ”reellt”, placerade 

gungställningen.120 Häxan som i Ylvas bild är visuellt framskjuten med sin relativa storlek 

saknas i Christines teckningar, utan häxa berättar hennes bilder en annan historia. Ylvas bild 

är vad Wright kallar en ”event- or plotbased” framställning, innebörden av detta begrepp 

utvecklar jag vidare på sidan 49.121 Bilden är narrativ, ut ur slottet rider soldater vars hjälmar 

är försedda med kors och på taket står ytterligare en soldat och skjuter pilar med ett armborst. 

Det är en riktig ”actionscen” som Christine inte återskapar i sina bilder, soldater finns 

visserligen med, men mer som statister och möjligen sker någon form av aktivitet i slottet. Det 

som istället framhävs är de gungande barnen, som ropar på hjälp trots att där inte finns någon 

häxa att vara rädd för. Och även i en av Christines bilder svävar ett ledsamt moln över hela 

scenen.  

 

                                                            
120 Björkvall 2009: 95-96. 

121 Wright 2010: 151-159. 

Bild 44. Bild av Ylva, ca 5:6 år.    Bild 45. 4:3 år ”Slott fritt efter Ylva.”  Bild 46. 4:3 år, ”Gult slott...” 
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Jämför jag Christines ”Ylva-parafraser”, med hennes ”egna” slottsbilder är skillnaden 

påtaglig. I dessa bilder finns en annan poetisk stämning, innehållet i dem är hämtade från 

sagornas värld. Prinsessan, prinsen, kungen och drottningen, trollen och häxorna tar plats i 

Christines bildvärld vid den här tiden. Kungligheterna placeras ofta framför sitt slott och 

slotten är guldgula och försedda med den svenska flaggan. Överskärningar är ovanliga i små 

barns bilder men ibland, när motivet så kräver, utnyttjar Christine detta sätt att skapa ett 

framför och ett bakom i sina bilder. Överskärning eller överlappning är en resurs för att skapa 

visuell framskjutenhet i en bild. Med hjälp av överskärningar skapas också ett djup i 

bildrummet.122 När vi pratar om bild 47 förstår jag att denna kungliga familj är en 

omskrivning för hennes egen familj, Christine säger nämligen att kungen egentligen är på 

jobbet. 

Sommaren 1987 fyller Christine fem år 

och är så pass stor att jag ibland kan sitta 

och rita och måla litet för egen del. Ofta 

ansluter sig hon sig efter en stund, när 

jag ritar av vårt uthus kommer hon och 

ritar samma motiv. På midsommardagen 

målar vi båda av en bukett med lupiner, 

kallt och regnigt som vanligt står det i min dagbok, så något måste vi ju hitta på. Vid dessa 

tillfällen är det inte mina bilder som utgör inspirationskällan utan det faktum att jag ritar och 

målar.  

                                                            
122 Björkvall 2009: 102-106. 

     Kress & van Leeuwen 2006: 201-203. 

Bild 50. 5:1 år, ”Boa.” 

 

   Bild 51. 5:1 år, ”Lupiner.” 

Bild 47. 4:4 år, “Prinsessa, 
drottning och kung.” 

Bild 49. 4:6 år, ”Slott och prinsessa.”     Bild 48. 4:6 år, ”Slott med svenska flaggan.” 
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Utbudet och tillgängligheten av 

barnprogram har ökat enormt under de 

senaste 30 åren. När Christine är litet har 

vi bara tillgång till SVT1 och SVT2, att 

passa programmens sändningstider är 

viktigt. På söndagsförmiddagarna börjar 

barnprogrammen med Zorro och 

fortsätter sedan med Disney Time. Ofta sätter vi på Tv:n litet för tidigt och till att börja med är 

Christine rädd för Zorrofiguren. Hon vill inte titta på honom, han är till att börja med lika 

skrämmande som pestråttan. Men eftersom detta upprepas så gott som varje söndag vänjer 

hon sig och inser att programmet inte är så hemskt, till slut tittar hon på hela programmet. 

Zorro dyker så småningom upp ett antal gånger i hennes bilder. I den vänstra bilden ser vi 

Zorro framifrån i full förklädnad med sina attribut; slängkappan, hatten, masken och värjan. 

Litet farlig ser han ut, men nu vet hon att han egentligen är snäll. Nästa bild visar Zorro i 

profil, med en målmedveten kroppshållning tycks han vara på väg någonstans. Wright skriver 

att flickors bildberättande ofta är mera ”character-based” än ”event- or plotbased” och det 

stämmer väl med hur Christine skildrar Zorrofiguren. Det är hans utseende hon beskriver och 

hans mystiska karaktär, vi får inte se när han sitter på hästryggen och värnar om människors 

väl och ve.  

När Christines lillebror Johannes var i samma ålder, 4-5 

år, är Zorro hans stora idol, Johannes var Zorro. Vi köper 

en hel Zorroutrustning med hatt, mask och värja. Under 

minst ett halvår går Johannes aldrig över en öppen 

golvyta, han galopperar, han tycktes vara både Zorro och 

Zorros häst. Jag hittar inte någon Zorroteckning bland 

hans bilder men väl andra bilder som är tydliga exempel 

på det som Wright benämner intrigbaserade bilder. När det gäller min sons bildskapande är 

det få bilder som har en så här tydlig actionkaraktär, men i Christines bildkollektion finns det 

inte några alls. Detta stämmer väl med Wrights konstaterande att det går att urskilja 

könsskillnader mellan flickors och pojkars sätt att berätta i bild. Pojkars ofta intrigbaserade 

Bild 53. ca 6 år, ”Zorro med slängkappa.” 

 

Bild 52. 5:6 år, ”Zorro.” 

Bild 54. Johannes, 4:5 år, ”Sjörövare som fäktas 
och huset som de bor i.” 



 
 

51 
 

bilder beskriver inte karaktärerna som individuella personer, de är avbildade på ett 

prototypiskt sätt, medan flickornas figurer och föremål ofta är mer specifikt avbildade.123 

 

Christine hämtar inspiration till sitt bildskapande från många håll, att det sociala sammanhang 

som bilderna kommer till i är betydelsefull syns kanske tydligas när hon ritar tillsammans 

med sin mormor. Hemma hos henne målar hon t.ex. oftare landskap än vad hon gör annars. 

Mormor ritar också prinsessor tillsammans med Christine, exakt samma prinsessor som hon 

ritade tillsammans med mig när jag var liten. Hennes prinsessor har i slutet av 1980-talet kvar 

en typisk 40-50-talsestetik, det är sensuella och lättklädda kvinnor som påminner litet om en 

ung Elisabeth Taylor. En annan intertextuell referens är bilder med motivet ”den vackra 

zigenarflickan”. Det är en bildestetik och ett kvinnligt skönhets- och modeideal som Christine 

inte alls är bekant med, hon förstår inte denna visuella kod och vad den refererar till.  I sin 

tolkning använder hon de visuella tecknen, men i hennes version förvandlas mormors 

dekorerade klänningsliv och blir till stora och bara bröst. Eftersom hon saknar de 

intertextuella referenser som mormor utgår ifrån tycks Christine istället använda sig av sin 

erfarenhet av hur vuxna kvinnliga kroppar brukar se ut. Resultatet blir en prinsessa som är 

mycket olik de finlemmade små flickprinsessor som hon ritar på egen hand och som snarare 

ser ut att bygga på erfarenheten av hur en barnkropp ser ut. Prinsessgestalten återkommer i 

barns bilder i generation efter generation, hur den gestaltas är dock mycket tidsbundet. I mina 

egna prinsessbilder från 6-årsåldern syns att jag tagit intryck av min mammas balklädda 

prinsessor, men det är flickprinsessor även om de är klädda i urringade cocktailklänningar. 

                                                            
123 Wright 2010: 151-159. 

Bild 55. 6:1 år, ”Landskapsmålning.”   Bild 56. 7:2 år, ”Vy över sjö.” 

 

 Bild 57. 8:1 år, ”Fiskmås.” 
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Mina prinsessor är robusta och färgstarkt målade med oljepastellkritor i en frejdig tidstypisk 

stil. När man på det här sätter lägger bilder från olika generationer bredvid varandra blir det 

tydligt att bilderna speglar en tidsepok och dess estetik.                        

 

När Christine är 8 år gör hon två målningar avträd i vår trädgård. Bild 65 målar hon efter att 

jag berättat att mina studenter har fått i uppgift att rita och måla ett träd under flera årstider. 

Jag talar om för henne att de tycker att det är en svår uppgift. Då går hon på eget initiativ ut på 

gården och målar för att jag ska kunna ta med en bild till jobbet och visa att det inte alls är 

svårt att måla träd. Bild 66 är förmodligen gjord i samma syfte, där avbildas både grannens 

lönn och vår björk i vårskir grönska. Christine fortsätter att arbeta med trädmotivet även under 

sommarlovet, bild 67 gör hon ute i trädgården en solig sommardag stående framför sitt motiv 

som en friluftsmålare. Under årens lopp har Christines bildskapande varit en viktig stimulans 

Bild 58. Mormor, 1959. Bild 59. Mormor, 1988. 

Bild 65. 7:11 år, ”Björken.” Bild 66. 7:11 år, ”Vårskira träd.” 

Bild 60. 6:1 år, ”Prinsessan i Christines tolkning.” Bild 61. 6:7 år, ”Prinsessa.” 

Bild 62, 63 och 64. Lee´s prinsessor.” 

Bild 67. Ca 8:1 år, ”Sommarbjörk.” Bild 68. ”Vid staffliet.” 
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för mig som lärarutbildare i bild och mina lektionsförberedelser har fungerat som   

 

Bamse är en seriefigur som återkommer flera gånger. Den första Bamsen ritar Christine 8 år 

gammal på ”fritids”, i den först intervjun berättar hon att hon var ”sjukt missnöjd” med den 

eftersom hon börjat rita med en för mörk tuschpenna och på grund av detta kunde hon inte  

korrigera sina misstag. Ansiktet blev litet för långdraget och det ser enligt henne ut som att 

han har tandvärk. Hon säger sig komma ihåg att hon ritat flera ”Bamsar” på ”fritids” och att 

det förmodligen berodde på att hon var så duktig på att rita av saker, duktigare än alla andra. 

Hon upplevde sitt avritande som en prestation som de andra barnen blev litet imponerade av.. 

I ritblocken från ”fritids” ser Christines bilder överlag ganska annorlunda ut jämfört med de 

hon gör hemma på fritiden. Hon påverkas av och anpassar sig till den bildestetik som finns 

bland de äldre kompisarna och hon fyller block efter block med teckningar/målningar utförda 

med filtpennor som föreställer olika serieinspirerade djur och figurer. Änggård konstaterar att 

barn använder bildskapande aktiviteter för att skapa samhörighet, de visar samhörighet genom 

att dela samma smakpreferenser. Delar man inte kompisgruppens bildestetik finns risken att 

man exkluderas ur gemenskapen.124 

Bildskapande sker som tidigare konstaterats alltid 

i en kontext vilket påverkar både vad som sägs 

och hur det sägs. Halliday skiljer mellan vad han 

kallar situationskontexter som utgörs av specifika 

kommunikationstillfällen och kulturella kontexter 

som är mer generella till sin karaktär. Att själva 

situationen, vilka som deltar i den, var den äger 

rum och vilken uttrycksform man väljer att använda, har en avgörande betydelse för bilders 

                                                            
124 Änggård 2006: 87, 119-124. 

Bild 73. 10:9 år, 
”Moderiktig flicka.” 

Bild 74 och 75. 10:9 år, 
”Krokiteckningar.” 

 

Bild 69. 8:4 år, ”Bamse.” 

 

Bild 70. 9:5 år, ”Utklippt Bamse.” Bild 71. 7:6 år, ”Ko” Bild 72. Ca 8 år, ”Fayler.” 
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uttryck och innehåll visar Christines allra första modellteckningar.125 Bild 73 gör Christine en 

dag under sportlovet när hon är tillsammans med mig på jobbet. Ett par dagar senare får hon 

följa med mig och några kollegor från England till museet där vi tecknar kroki. Där råder en 

mycket speciell och litet högtidlig stämning med en naken modell och människor som tysta 

och koncentrerade gör sina bilder. ”Varför viftar alla med pennorna så där”, viskar Christine 

till mig efter en stund. ”De syftar och mäter”, svarar jag, förmodligen förstår hon inte alls vad 

det handlar om, men börjar ändå göra likadant. Hon tecknar 12 krokier och när vi kommer 

hem och tittar på bilderna är hennes spontana kommentar: ”Är det jag som har gjort dom 

där?” Och jag förstår verkligen hennes reaktion, teckningen av flickan i moderiktiga kläder 

och krokierna ser verkligen inte ut att vara gjorda av samma barn med några dagars 

mellanrum.  

Förutom Bamse ritar Christine vid några enstaka 

tillfällen av även andra barnboks/seriefigurer. Bilden på 

Findus har hon slitit med, benen och fötterna suddas bort 

minst fyra gånger innan hon är nöjd. Under den första 

intervjun säger Christine att hon alltid varit ute efter att 

uttrycka en speciell känsla i sina bilder och inte så 

mycket annat. Med ”inte så mycket annat” menar hon att 

hennes bilder inte har haft något djupare budskap. Men när det har gällt att rita av någonting, 

tillägger hon och tar som exempel upp en bild på Musse Pigg som hon gör i skolan, då är det 

likheten med förlagan som är det viktigaste, inte känslan i bilden. Uppgiften gick ut på att 

kalkera av en seriefigur på ett overheadblad som sedan skulle projiceras upp på ett stort 

papper för att slutligen färgläggas. Men hon ”ville inte sno en bild ur en tidning”, utan ritar av 

en bild på Musse Pigg och förstorar upp sin egen teckning istället, på så sätt tycker hon att 

hon gör den litet mera på egen hand. Den här episoden tilldrog sig förmodligen under mellan- 

stadiet och att hon fortfarande minns den och berättar om den tolkar jag som att hon vill fram-

hålla att hon alltid varit mån om att inte ”fuska” på något sätt eller göra det enkelt för sig i sitt 

bildskapande. 

                                                            
125 Hopperstad 2005: 39. 

Bild 76. ca 11 år, 
”Katten Findus.” 

  Bild 77. 11:10 år, ”Musse Pigg.” 
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En liten bild från ett omslagspapper fungerade som inspirationskälla till en mängd små 

dekorativa bilder där Christine experimenterar med olika material och tekniker. Under en av 

intervjuerna säger hon att hon alltid tyckt att det varit kul att prova någonting nytt, det var 

roligt med en ny pennask, även om det var samma sort som vi redan hade. Att sortera grejer 

har också varit något som alltid roat henne, hon gillar ”saker i princip som har lock och lådor 

och hela grejen.” Och hon har tyckt om att titta på en fin färg i en tub för att det är en fin färg i 

en tub.  

Bildexemplen i detta temaavsnitt visar att bilder från många olika genrer har fungerat som 

inspirationskälla för Christines bildskapande under årens lopp, men det är bara vid några få 

tillfällen som hon använder andras bilder som en direkt förlaga i sitt eget skapande. Hon 

förhåller sig mycket fritt till sina inspirationsbilder. Det är inte heller enbart andras bilder utan 

också i stor utsträckning andras bildskapande som har stimulerat Christines bilder till både 

innehåll och uttryck. 

3.3 Bilder gjorda till någon  

Det som utmärker små barns meningsskapande skriver Wright är att det utgör en syntes av 

deras tankar, kroppsliga erfarenheter och känslor. Deras visuella gestaltningar omfattar många 

olika slags tecken – ordbilder och skrift, onomatopoetiska uttryck, grafiska framställningar, 

tal, gester och poser – som alla representerar olika saker och företeelser. Barns visuella 

meningsskapande växlar snabbt mellan olika intratextuella uttryck såsom tecknade och 

målade figurer och föremål, fartlinjer, pratbubblor, rubriker/titlar, signaturer och andra 

semiotiska resurser för att förankra innehållet i bilderna. Intratextualitet handlar alltså om 

relationer inom en text.126 Även Kress poängterar att barn i sitt kommunikativa menings-

                                                            
126Wright 2007: 48.   

Bild 78. Ca 13:5 år, 
”Kameleontexperiment.” 

Bild 79. Ca 13:5 år, 
”Kameleonter.”, 

Bild 80. Ca 13:5 år, 
”Akvarellkameleont.” Bild 81. Detalj från ett omslagspapper. 
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skapande nästan alltid uttrycker sig multimodalt och att de olika uttrycksformer och material 

de använder erbjuder olika meningspotentialer. 127 

 

Redan före två års ålder är Christine medveten om skillnaden mellan att rita och att skriva, det 

syns tydligt i hennes bilder när hon låtsasskiver. Strax innan hon fyller tre år vill hon lära sig 

att skriva riktiga bokstäver och eftersom hon är en envis liten flicka lyckas hon efter bara 

några månader att åstadkomma bokstavsliknande former. Wright påpekar att för barn som just 

har lärt sig att forma bokstäver fyller ofta både det tecknade motivet och bokstäverna en viktig 

estetisk och symbolisk funktion i deras meningsskapande vilket framgår tydligt i bilden längst 

till höger. Här formar Christine för första gången alla bokstäverna i sitt namn i rätt ordning. 

Att jag använder begreppet forma bokstäver istället för skriva bokstäver beror på att små barn 

enligt min erfarenhet inte kopplar ihop tecknen för bokstäverna med ljud, det är bokstavs-

bilder eller ordbilder de återger i sitt bildskapande.  

 

Så snart Christine behärskar konsten att rita bokstäver, skriver i ordets egentliga betydelse gör 

hon inte förrän i sex årsåldern, signerar hon bilderna med sitt namn och de dediceras också 

ofta till en specifik person, för det mesta till mamma eller pappa. Ibland ”skriver” hon också 

                                                            
127 Kress 1997: 97. 

Bild 82. 1:9 år, ”Christine 
visar mig hur man skriver.” 

Bild 83. 2:8 år, ”Mamma och 
Christine med tecken.” 

Bild 84. 2:11 år. Bild 85. 3:1 år, ”Christine skriver hela 
sitt namn för första gången.” 

Bild 86. 3: 8 år, ”Jesus.” Bild 87. 4:6 år, ”Tre gröna häxor.” Bild 88. 4:9 år, ”Killar som spelar bastuba och 
silverkornet.”  
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vad bilden föreställer. Varför Christine ritar Jesus på korset i januari är för mig en gåta, det 

finns tyvärr ingen anteckning på bildens baksida. Att mitt namn finns med behöver inte 

betyda att den från början är ritad till mig, det kan lika gärna vara så att Christine i efterhand 

bestämde sig för att ge bilden till mig. När bilderna är färdiga tycks också Christine vara 

färdig med dem och hon har inga problem med att skiljas från dem förrän i skolåldern. 

Bokstäverna ger Christine nya semiotiska resurser för sitt meningsskapande, med deras hjälp 

kan hon signera sina bilder, berätta vad de förställer och vem hon vill ge dem till. Under 1986 

för hon också in ett nytt teckensystem i sina bilder i form av nottecken. Överhuvudtaget ökar 

hennes användning av symboliska tecken; kronan för kunglighet, svenska flaggan och hjärtat 

om tecken för kärlek. Bild 88 ritar Christine efter en konsert på biblioteket, killarna spelar 

bastuba och kornett och att det då låter mycket markerar hon med nottecken. Ibland spelade  

jag blockflöjt för Christine när hon var liten, i femårsåldern vill hon också lära sig att spela 

flöjt och eftersom jag aldrig har kunnat spela utan noter så utgår jag från att det är noter hon 

måste lära sig först för att kunna spela. Och det gör hon, hon vet vad varje bokstav heter och 

hon lär sig också vad noterna heter; C, D, E, F, G, H, C och var de ligger på flöjten och på 

notlinjerna, så småningom kan hon spela efter noter. Ibland skriver hon ner egna noter på ett 

notpapper som hon sedan provspelar för att höra hur det låter. Christine lär sig alltså läsa noter 

innan hon kan läsa bokstäver. 

Meddelande till pappa: ”LASSE, OM VI SOVER DU 

GÅR KAN DU VÄL RINGA DAGA OCH SÄJA ATT 

ÄR HEMMA ONSDAG-TORSDAG 87232 

CHRISTINE” Pappa Lasse kommer hem sent från tåget 

den här kvällen när Christine skriver (utifrån en fusklapp) 

detta meddelande om vi inte vill gå upp tidigt dagen därpå 

för att ringa till ”dagis” och berätta att Christine ska vara 

hemma i två dagar framöver. Hon skriver på ett fint gult papper med en blå penna och ritar ett 

slott med flagga och en liten figur som tycks rida på en häst, en figur hämtad från Ylvas 

slottsteckning. Bilden till vänster är också gjord till pappa Lasse, här utgör orden en väl 

integrerad del av bildens komposition. 

 

Bild 89. 4:8 år, ”Lapp 
till pappa.” 

Bild 90. 4:8 år, ”Häst 
med föl.” 
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I augusti 1988 föds Christines lillebror Johannes, det är den enskilda händelse som tydligast 

avspeglar sig i hennes bildskapande. PÅ egen hand skriver hon i sin almanacka:” 

JOHANNES FÖDD 3529 G.” 

 Hon gör många bilder som föreställer Johannes ensam och Johannes tillsammans med någon 

i familjen. Många av bilderna är dedicerade till honom och hon ritar också bilder med andra 

motiv som är tänkta som presenter till lillebror. När pappa Lasse fyller år får han en teckning 

där han drar Johannes i den blå barnvagnen. Christine tycker att Johannes är söt men kanske 

inte riktigt så rolig som hon hade tänkt sig, hon avbildar honom till att börja med liggande på 

rygg i barnvagnen och på skötbordet, han är inte mycket att leka med. På två av bilderna finns 

en genomarbetad bild på ena sidan och på baksidan finns en datering, en dedikation och en 

signatur. 

 

 

 

 

Bild 93. Fram och baksida: 6:5 år, ”Till Johannes.” 

 

Bild 91. 6:3 år, ”Ur Christines almanacka.” Bild 92. 6:4 år, ”Pappa med barnvagn.” 

Bild 95. 6:7 år, ”Johannes sover.” 

 

Bild 94. Fram och baksida: 6:5 år, ”Johannes och 

mamma.”  
 

 

Bild 96. 6.11 år, ”Johannes kryper.” Bild 9.7 7:3 år, ”Johannes vidpinnsoffan.”                Bild 98. 7:7 år, ”Till Johannes.” Bild 99. 7:9 år, ”Johannes.”  
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Bild 96 avbildar Johannes när han kryper över golvet i vardagsrummet, Christine anstränger 

sig till det yttersta för att beskriva rummet med både golv, fönstervägg och tak. Hon suddar 

och pappret går sönder, lösningen blir att limma på en pappersbit. I nästa bild står Johannes 

och håller sig i pinnsoffan i vardagsrummet, han är ett år och håller på att lära sig gå. 

Ansiktsbilden är gjord under jullovet och i bilden till höger är Johannes ytterligare några 

månader äldre och går nu stadigt över golvet. I alla bilderna lyfter Christine fram sin lillebrors 

blåa ögon och vi ser att håret blir litet längre för varje bild. 

Mormor och hennes man Bengt, morfar, farmor och farfar 

och många andra släktingar får naturligtvis många bilder 

av Christine under årens lopp, men jag har bara tillgång 

till några få av dem. Bild 100 är ett av många julkort som 

Christine gör som barn, mormor och hennes man får ett 

exemplar som hon kolorerar med filtpennor. Barn-   

bilden är verkligen den helt perfekta gåvan i nästan alla sammanhang, den fungerar bra som 

både julklapp och födelsedagspresent, den är lätt att skicka, den är i princip gratis och alla blir 

glada för att få den. Med ett socialsemiotiskt språkbruk är bildgåvor exempel på en relation 

mellan bildens interaktiva deltagare, i det här fallet vad bildskaparen gör för betraktaren 

genom kommunikationen via bilder.  

  

Bilderna här ovanför är födelsedagskort som Christine har skickat till mormor och hennes 

man med bild på ena sidan och text på den andra.  

Texten på den här bilden visar en förändring av Christines inställning till 

sina bilder, det här är nämligen första gången hon är osäker på om hon 

verkligen vill ge bort en färdig bild. Hon är mycket nöjd med sitt föl och 

lösningen blir att hon skriver ”HELA FAMIJENS”, på så sätt kan hon ge 

bort bilden och själv fortfarande vara delägare i den. 

Bild 100. 6:6 år, ”Lucior”. 

Bild 103. 6:7 år, ”Föl.” 

Bild 101. 6:4 år, ”Födelsedagskort till mormor.” Bild 102. 6:8 år, ”Födelsedagskort till Bengt.” 
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Detta brev skrivet hem till 

mamma, pappa och lillebror 

är ett tydligt exempel på 

Kress konstaterande att 

skrift är ett visuellt medium, 

både den tryckta och den 

hand-skrivna sidan är visuella objekt.128 I texten berättar Christine om olika händelser och i 

bilden som finns på brevets baksida visar hur hon står i gräsmattan nere vid badplatsen. 

År 1990 får pappa Lasse denna 

pappahyllning i present på Fars dag, den 

består nästan uteslutande av dekorativt 

utformad text. Ett och ett halvt år senare 

skriver hon ytterligare ett väldesignat 

brev till pappa Lasse, man kan faktiskt 

säga att själva texten är utformad som en 

bild. Det krävs tålamod av den skribent som väljer att byta till en ny färg på pennan för varje 

nytt ord och utformningen vittnar om det lustfyllda i att utforma brevet på ett så dekorativt 

sätt som möjligt. Texten lyder:  

HEJ PAPPA!  

VI GJORDE FYND PÅ 

AKTIONEN IGÅR. SIMON HAR  

RUND OM MAGEN UNDER  

NATTEN.    MÅR DU?  

VI MÅR BRA. JOHANNES 

BRÅKADE PÅ AKTIONEN I GÅR.  

HAN BRÅKAR UTAN AKTION ÅCKSÅ.  

MAMMA SA ATT AUKTION STAVADES  

AK MEN MORMOR SA ATT AUKTION  

STAVAES   AUK   DET GÖR  

DET OCKSÅ    JAG HADE SKRIVIT  

AKTION. HÄLSNINGAR LEE CHRISTINE JOHANNES 

100 PUSSAR OCH KRAM 

 

 

                                                            
128 Kress 1997: 120. 

Bild 104 och 105. 7:1 år, ”Brev till familjen.” 

Bild 106. 8:6 år, ”Farsdagshyllning.” 

 

Bild 107. 9:1 år, ”Brev till pappa.” 
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Inför den första intervjun hade jag valt ut bild 108. De två bilderna i mitten sitter inklistrade i 

min almanacka. Christine tycker till att börja med att motivet ser ut om en ”liten sagogrej”, en 

bild med många olika symboler. När jag frågar vad hon ser i bilden svara hon att hon bara ser 

något som hon tyckte var roligt att göra, ett försök att vara litet flummig och uttrycka sig 

symboliskt. Hon tillägger att det var roligt med de stora klänningarna, hon tyckte att vingarna 

var fina och man slipper rita riktiga ansikten när man gör ”såna där ansikten”. Fåglarna är 

också litet symboliska säger hon, men vad ”den gröna grejen” är undrar även hon över. Det 

ser ut som en drake tycker hon först, men ändrar sig och tror att det kanske är en liten katt 

med vingar. När jag påpekar att hon har gjort en vingförsedd figur med både gloria och 

djävuls-horn förklarar Christine att det var ett test med olika symboliska uttryck. Figuren ser 

ju väldigt snäll och gullig ut påpekar hon och tillägger att hon kan ha gett en sådan figur till 

sin pappa i födelsedagspresent, vilket stämmer. ”Bilden betyder nog att han beter sig som en 

djävul men är som en ängel på insidan, å, men jag tycker om dig ändå”, säger hon och 

utbrister därefter: ”Gud va klyschigt!” När jag påpekar att hon till att börja med sa någonting 

helt annat om bilden funderar hon litet fram och tillbaka på hur idén till änglarna med 

djävulshorn kan ha uppstått. Det kan vara så att figuren växte fram ur ett bildexperimente-

rande, som en ”allmän flumsymbol” som senare fick en mer specifik betydelse i en enskild 

bild, och som hon sedan tyckte passade bra som en födelsedagspresent. När jag uppmärk-

sammar henne på den utsträckta armen som finns i bilderna säger hon först att han pekar som 

en vägvisare och att det är ett klassiskt motiv inom konsten. Men hon förklarar också den 

utsträckta armen ur ett estetiskt perspektiv, hon tyckte nämligen att det var kul att rita de litet 

klockade ärmarna och den lilla, lilla handen. Slutligen sammanfattar hon att drivkraften 

bakom bildsviten har varit både det dekorativa och det symboliska uttrycket, och att det i 

födelsedagsbilden även finns ett skämtsamt inslag. Den är omsorgsfullt inramad i en ram med 

röda hjärtan som Christine har tillverkat själv av papier maché. 

Bild 108. Ca 14:4 år,  
” Ängel med horn I.” 

Bild 109. Ca 14:4 år, 
”Ängel med horn II.” 

 

Bild 110. Ca 14:4 år, 
”Ängel med horn III.” 

Bild 111. ca 14:4 år, ”Ängel 
med horn IV.” 
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Christine är 14 år när hon gör den här bildserien och hon är förtrogen med en del av den 

kristna ikonografin; änglavingarna, glorian och djävulshornen. Den motsägelsefulla figuren 

tittar rakt på betraktaren med oseende ögon men kräver ändå något och den pekande armen 

uppfattar jag snarare som en befallning än som en vägvisning. 

 

 

Julen 1996 får min man och jag var sin bok i julklapp av Christine där hon både ömsint och 

ironiskt lyfter fram våra svagheter och tillkortakommanden. I mammas bok och pappas bok 

arbetar hon verkligen med multimodalt. Själva böckerna utgörs av block av 

återvinningspapper som hon köpte på Indiska. För att utforma sina tankar om och till mamma 

och pappa använder hon en mängd olika gestaltningsformer; små akvareller, teckningar 

gjorda för hand och med hjälp av datorn, bilder ut tidningar, ord och texter skrivna på datorn 

och för hand. Hon har till och med klistrat in små hjärtan utklippta ur en rosa disktrasa där det 

står puss mamma respektive puss pappa. Dessa böcker är verkligen små allkonstverk. 

3.4 Porträtt och självporträtt   

Bia Mankell skriver att det biografiska intresset har en lång tradition inom konstvetenskapen, 

men konstaterar hon, detta intresse kan skymma andra perspektiv som också är intressanta när 

Bild 112-114. 14:7 år, uppslag ur ”Mammas bok.” 

Bild 115-117. 14:7 år, uppslag ur ”Pappas bok.” 
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man studerar porträtt och självporträtt. Hennes erfarenhet är att självporträttet i större 

utsträckning visar konstnären som verksam inom en tradition än som privatperson och i sin 

avhandling tar hon fasta på självporträttet som bild och konstruktion.129 I det här avsnittet är 

det även min intention att i första hand uppmärksamma hur Christine i sina porträtt tecknar 

och målar in sig i olika bildgenrer, men också bildernas biografiska innehåll kommer i viss 

utsträckning att behandlas. 

Den första människofigur som Christine namnger föreställer pappa Lasse, figuren består av en 

oval med markeringar för hår, ögon, öron, mun, näsa, skägg och åtminstone ett långt ben. 

Arnheim avfärdar den vanliga uppfattningen att denna så kallade skulle ”huvudfoting” bestå 

av ett huvud med ben, han hävdar istället att cirkeln till att börja med står för hela människo-

kroppen, armarna placeras på cirkeln/kroppen, endast benen skiljs ut. Senare differentieras 

cirkeln genom olika tillägg och den ges ofta en mer utdragen äggform som kan innehålla 

ansiktsdragen upptill och antydningar till kläder nertill.130  

När Christine tre månader senare själv dyker upp i sin egen bildvärld har hon övergett 

huvudfotingsformen, huvud och kropp utgör nu två separata delar. Min anteckning lyder: 

”Det här är förmodligen Christines nya trehjuling som hon fick igår, en människofigur och en 

annan figur som hon ritade mycket målmedvetet.” Hon ”kan” inte rita en trehjuling, men gör 

det ändå i ren förtjusning över att äntligen ha fått en egen cykel, den röda figuren tolkar jag 

som den första representationen hon gör av sig själv i bild. Ett par månader senare ritar hon 

det första benämnda ”självporträttet” där hon markerar sina bröstvårtor, bröst kallar hon för 

                                                            
129 Mankell, Bia, Självporträtt: en bildanalytisk studie i svensk 1900-talskonst, Acta Universitatis  

      Gothoburgensis, Diss. Göteborg: Univ., Göteborg, 2003. Sid. 14-15. 

130 Arnheim 1954: 197-198. 

Bild 119. 1:10 år, ” Christine med trehjuling.”. Bild 120. Christine, ca 2 år. Bild 121. 2:1 år, ”Christine med 
nam-nam och kiki." 

Bild 118. 1:8 år ”Pappa 
Lasse.” 
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nam-nam, hon får ju mat från mammas bröst. Även ”kissen” markerar hon längst ner på 

kroppen med två runda cirklar, detta är ju i potträningens tid.   

Den här bilden är vad jag i mina anteckningar har kallat en ”frampratad 

bild”. Wilsons skriver om ”scaffolding” och hänvisar till Vygotsky´s 

potentiella utvecklingszon – skillnaden mellan vad ett barn kan 

åstadkomma på egen hand och vad det klarar tillsammans med en vuxen 

eller ett äldre barn. De konstaterar att många vuxna begränsar sin lotsning 

till verbala förslag, men anser att det bästa man kan göra är att rita 

tillsammans och jämsides med barnen, och när de blir äldre inte bara visa 

dem lämpliga modeller utan också uppmuntra dem att söka efter egna 

förebilder.131 Mitt material visar att så länge Christine klottrade finns det 

bilder bevarade där det syns att vi har ritat tillsammans på samma papper, 

men så fort hennes bilder blir föreställande finns det mycket få exempel på 

gemensamma bilder. Förmodligen gjorde vi många fler gemensamma 

bilder än vad jag har sparat, jag misstänker nämligen att jag betraktade dem 

som ”orena” och därför inte värda att spara på. Det framkommer i flera 

kommentarer att pappa Lasse enligt min uppfattning inte kan hålla fingrarna i styr, utan gärna 

ritar på Christines bilder och därmed ”förstör” dem litet grann i mina ögon. Mitt eget 

förhållningssätt tycks vara att det är OK att lotsa Christine i hennes bild-skapande genom att 

prata med henne under tiden hon gör sina bilder, men jag drar mig för att rita på hennes 

bilder. Jag väljer istället att rita på ett eget papper om hon ber om hjälp. Christines fram-

pratade självporträtt består av ett huvud och en rektangelformad kropp försedd med tre prickar 

som står för bröst och navel. Figuren har armar men inga ben, bara fötter, benen fick nog inte 

plats. Huvudet har ögon, näsa och mun men också markeringar för kinderna och hakan, håret 

är kort. Golomb konstaterar att barn som klottrar när de ritar på egen hand, ofta förmår göra 

föreställande bilder när en vuxen ”pratar fram” bilden tillsammans med dem. Vidare skriver 

hon att när barn gör bilder utan uppmaningar från en vuxen framställs figurerna på ett så 

                                                            
131 Wilsons 2009: ix, x. 

Bild 122. 2:7 år, 
”Frampratat 
självporträtt.” 

Bild 123. Christine och 
Lee ritar. 
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enkelt sätt som möjligt, medan verbala uppmaningar ökar detaljerna i bilderna.132 Hennes 

iakttagelser stämmer väl med de ”frampratade” bilderna i bildskollektionen.  

Enligt Cox finns det inget ”naturligt” sätt för barn att representera den mänskliga kroppen, 

den kan vara rund, fyrkantig, rektangulär, triangelformad eller timglasformad. Barnen både 

experimenterar på egen hand och återanvänder kulturellt vedertagna sätt att representera 

människokroppen.133 Men undantag för timglasformen provar Christine alla dessa kropps-

former i sitt tidiga bildskapande. 

Detta porträtt har Christine gjort helt på egen hand, här har kroppen 

förvånansvärt realistiska proportioner och hon använder den gula och den 

blå färgen för att lyfta fram sitt gula hår och sina blå ögon med långa fina 

ögonfransar. Av mina dagboksanteckningar framgår att Christine strax 

innan hon fyller två år ”kan” namnet på de vanligaste färgerna även om 

gult är det enda färgord hon ännu kan säga. Att gult blev hennes först 

färgord beror nog på att jag säger att hon har gult hår, på så sätt blir gult 

hennes egen färg. Under några dagar springer hon glatt omkring med en ny förpackning färg-

pennor och visar att hon hittat ”samma färg som på pennan” på olika föremål i huset. Tras-

mattorna i köket är extra intressanta för de har ränder i många färger.  

Under 1986 blir det tydligare och tydligare 

i hennes självporträtt att de verkligen 

föreställer just henne själv och inte en liten 

flicka i största allmänhet. Bilderna visar en 

glad Christine med gult hår och mycket 

blåa ögon. I bild 126 har hon på sig en blå 

klänning, här tycks just färgen vara viktig 

och blir betydelsebärande i relation till bildens gula och gröna färgtoner. Klänningens kjol är 

tydligt markerad vilket förhöjer plaggets framtoning och betydelse. Detta gör att jag ur ett 

                                                            
132 Golomb 2004: 21, 48. 

133 Cox, Maureen V., “Children's drawings of the human figure in different cultures”, i The cultural context /  

      ed.: Lars Lindström., Stockholm Institute of Education Press (HLS Förlag), Stockholm, S. 119-134, 2000. Sid. 128. 

Bild 125. 3:8 år, ”Två självporträtt.” 

 

Bild 126. 4:4 år, ”Christine i blå 
klänning.” 

Bild 124. 3:1 år, 
”Självporträtt.” 
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biografiskt perspektiv tolkar den som en specifik klänning, ett av Christines favoritplagg som 

mormor hade sytt åt henne.   

I den här bilden tänker Christine tillbaka på när hon var ”liten” och lärde 

sig gå, det är med andra ord en självbiografisk bild gjord av ett treårigt 

barn. Hon placerar här, till skillnad från de flesta andra självporträtt, in sig 

själv i en specifik miljö, hon står i dörröppningen eller på trappan till det 

bruna hus med svart tak som vi tidigare bodde, vilket innebär att färgerna i  

bilden har en representerande funktion. Liksom Golomb konstaterar Cox 

att barn överlag är sparsamma med detaljer i sina tidiga representationer, i 

gestaltningen av människofiguren läggs allt fler detaljer till när barnen blir äldre. Yngre barn 

undviker att använda överskärningar i sina figurer och först i 7-8 årsåldern börjar de att 

använda sig av konturlinjer istället för att bygga upp sina figurer med hjälp av geometriska 

former.134 Allt detta stämmer väl med Christines bilder med undantag för några få bilder och 

dit hör den här målningen, den avviker från andra bilder gjorda vid samma tid då hon här 

använder sig av överskärning och placerar barnet så tydligt framför huset. En förklaring till 

denna avancerade bildlösning skulle kunna vara att motivet, hon själv på den specifika 

platsen, kräver denna komposition och mer eller mindre tvingar henne att frångå sitt vanliga 

sätt att komponera bilder. 

Den här bilden har Christine ritat med hjälp av att titta i en 

spegel. Jag hade ritat ett självporträtt dagen innan med en 

spegel uppställd framför mig som en lektionsförberedelse 

inför att mina studenter skulle arbeta med självporträtt. 

Christine vill naturligtvis också prova att göra likadant. 

Hon tittar noga i spegeln, detaljerna i ansiktet är mer 

noggrant återgivna än de någonsin varit tidigare. Men hon 

ritar inte bara det hon ser i spegeln, utan också det hon vet finns framför och bakom henne, 

fönstret med blomkrukor och gardinkappa och mönstret på duken. Med undantag för just detta 

porträtt avbildar Christine sig själv i helfigur under hela förskole-åldern. Helbildsutsnittet 

skapar en symbolisk känsla av viss distans, medan däremot halvbilden gör att betraktaren 

                                                            
134 Cox 2000: 123. 

Bild 128. 4:9 år, ”Självporträtt med hjälp av 
spegel.” 

Bild 127. 3 år, ”Christine 
som lär sig gå i 
Borlänge.” 
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kommer närmare den avbildade. 135 Luquet skulle beskriva hennes berättarstrategi som logisk 

realism då hon i den här bilden visar långt mer än det hon ser i spegeln, hon lägger till många 

detaljer som hon vet finns runt omkring henne. 

De här två bilderna finns på fram- och baksidan på samma 

pappersark, ett papper som jag för ovanlighetens skull 

plockar upp ur papperskorgen. När jag frågar vad bilderna 

föreställer vill Christine inte prata om dem, vilket också är 

ovanligt. Så vad hon tänker när hon gör den nakna kvinnan 

och mannen vet jag egentligen inte. Men jag min tolkning är 

att bilderna handlar om hur en bebis kommer till. Christine 

vill väldigt gärna ha ett syskon vid den här tiden. ”Olle” är hennes bästa kompis och hans 

mamma är höggravid vilket Christine tycker är orättvist. Jag hade valt ut bilden med den 

nakna kvinnan inför den första intervjun och Christines spontana reaktion att den är jätterolig, 

hon minns den inte alls, men hon undrar om det inte kan vara ”Anna” eftersom kvinnan på 

bilden har mörkt lockigt hår och ser ut att vara gravid. Jag vänder på bilden och Christine 

konstaterar att hon måste ha lärt sig hur det går till att göra barn, ”någon” måste ha berättat det 

för henne, ”nåt” måste hon ha förstått om barnalstring säger hon, trots att hon länge trodde att 

det räckte med att kvinnan lånade mannens kalsonger. Sedan tillägger hon litet fnissande, att 

kvinnan och mannen på bilderna faktiskt liknar ”Anna” och hennes man ”Erik”, ”Olles” 

föräldrar. Bilderna är alltså porträtt av kompisen ”Olles” föräldrar. Jag berättar för Christine 

att hon aldrig visade bilderna för mig, hon tror att en möjlig förklaring till detta är att bilderna 

inte föreställde mig och hennes egen pappa. Hon gjorde bilderna för sig själv och inte till 

någon av oss, för att själv försöka först hur ett barn kommer till och när de var klara så var 

hon ”färdig” med den. I anslutning till dessa två porträtt väljer jag att citera Kress där han 

lyfter fram att barn i bilder som dessa visar oss vad som väckt deras intresse och hur de 

uppfattar världen runt omkring sig: 

…the following might be said: the concept/sign which the child has made  

gives us an insight into his ‘stance’ in the world, with respect to a specific  

entity or phenomenon. As a general principle we can take all concepts/signs  

                                                            
135  Björkvall (2009) använder följande begrepp: distanserade bilder, medelavståndsbilder (nära   

      medelavstånd/långt medelavstånd), vanlig närbild samt extrem närbild (s. 39-44)  

Bild 1 i repris. 

 

   Bild 2 i repris. 
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to be precisely that: an indication of the interest of the sign-maker in their relation  

to the specific bit of the world that is at issue; an indication of their experience of  

the world. Both concept and sign are shaped by that, and give us a sense of the criteria,  

the principles, the interest which led the child to the representations he made.136 

Bild 129 ritar Christine efter att vi har varit ute och 

badat. Hon tycks berätta att livet just nu är härligt, 

vattnet är varmt, hon har en ny blå baddräkt och pappa 

Lasse har köpt blått nagellack åt henne. Starka 

upplevelser, både positiva och negativa, resulterar ofta i 

bilder när Christine är i förskoleåldern. På hösten får 

hon rosa manchesterbyxor och mormor stickar en rosa- 

och blårandig tröja, Christine tycker att hon är fin i sina nya kläder, det syns tydligt i den 

högra bilden. Båda dessa bilder visar att Christine i femårsåldern är väl medveten och mån om 

sitt utseende. Porträtten på Johannes och henne själv är konceptuella representationer som 

visar hur de ser ut, hur de är klädda och vad de gör. Bilderna återger inga händelseförlopp, 

men de beskriver ändå i någon bemärkelse olika händelser eller situationer, att Christine badar 

i sin nya baddräkt och hur Johannes ligger på skötbordet, sover i vagnen, kryper och lär sig 

gå.137 

Cox studier visar att det är först vid 12-13 års ålder som 

barn blir mer intresserade av att rita ansiktsporträtt än 

hela människofigurer.138 Christine ritar några enstaka 

ansiktsporträtt redan i 5-årsåldern men det är när hon går 

i årskurs 2 som hon i större utsträckning väljer att 

avbilda människor i form av närbilder, det bildutsnitt 

som man mest förknippar med bildgenren porträtt. Här 

kommer betraktaren den avporträtterade riktigt nära. Vintern 1991 gör hon en serie blyerts-

porträtt; ett självporträtt, porträtt av Johannes, mormor och hennes man samt två profilporträtt 

av pappa Lasse, bild 131 är självporträttet. Strecket över näsroten kan vara ett tecken på att 

                                                            
136 Kress 2010: 182. 

137 Kress & van Leeuwen 2006: 79-113. 

138 Cox 2000: 123. 

Bild 129. 5:1 år, ”Efter  
badet…  ” 

Bild 130. 5:6 år, ”Själv- 
porträtt med rosa byxor.” 

.” 

Bild 131. 8:9 år, 
”Självporträtt.” 

Bild 132. 8:10 år, 
”Mormor Ingrid.” 
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jag har blivit tillfrågad om ansiktets proportioner och då svarat att avståndet mellan ögonen 

ska vara lika långt som ett öga är brett. I dessa bilder tecknar Christine inte längre med en 

obruten konturlinje, utan på ett mer skissartat sätt med många linjer med olika svärta. Detta 

nya sätt att teckna gör att åldersskillnaden mellan henne själv och mormor försvinner i 

bilderna. 

Även i dessa målningar gjorda med oljepastellkritor och 

vattenfärger provar Christine en teknik samtidigt som 

hon gör ett självporträtt och ett porträtt av mig. Och 

medan blyertspennan erbjuder möjlighet att arbeta med 

detaljer kräver oljepastellkritorna att man koncentrerar 

sig på helheten samtidigt som vattenfärgen ger möjlighet 

att lägga en stämningsskapande färgton över hela bil-

den. Drotner skriver att materialens egenskaper har ett inbyggt ”motstånd” som tillsammans 

med den egna färdigheten utgör ett viktigt identitetsarbete i all skapande verksamhet.139 Det 

framgår tydligt i hela bildkollektionen att Christine är upptagen och mycket road av att 

utforska olika materials och teknikers uttrycksmöjligheter.  

Under sommarlovet mellan årskurs 2 

och 3 ritar Christine en serie expressiva 

porträtt som pekar framåt mot en 

tonårstid som än så länge ligger flera år 

framåt i tiden. Här handlar det inte alls 

om en strävan efter en realistisk 

återgivning utan om att uttrycka olika      

                                                                                      slags sinnesstämningar och stilar. 

                                                            
139 Drotner 1991: 59. 

Bild 133. 9:5 år, 
”Självporträtt.” 

Bild 134. 9:5 år, 
”Porträtt av Lee.” 

Bild 135-137. 9:2 år, ”Expressiva porträtt I, II och III.” 
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Våren 1994 deltar Christine tillsammans med 800 

andra elever i årskurs 1-6 i Faluns skolor i en 

självporträttstävling. Hon kommer med bland de 

10 finalisterna som får ställa ut sina bilder i den 

rambutik som arrangerar tävlingen. Christine 

kommer på andra plats med detta akvarell-   

porträtt. Vinner gör den ett år äldre Stina  

                                                                       med ett enligt Christine ”tuttenuttigt” självporträtt 

                                                                      i blyerts. 

Tretton år gammal ritar Christine detta porträtt i blyerts, i denna teckning 

finns ett allvar som inte tidigare uttrycks i hennes självporträtt. Hon är inte 

längre en glad liten flicka, utan en tankfull tonåring. Liksom i 

akvarellporträttet är det visuell realism hon eftersträvar. Wolf och Perry 

skriver att barn som i de tidiga tonåren fortfarande är intresserade av att 

teckna och måla utvecklar förståelse för att ett motiv kan återges på många 

olika sätt, vilket påverkar både deras eget bildskapande och hur de upp-

fattar andras bilder. De kan identifiera olika konstnärliga stildrag och själva experimentera 

med dessa i sina egna bilder vilket öppnar för valmöjligheter som yngre barn inte har tillgång 

till.140 Med ett socialsemiotiskt språkbruk kan man säga att barn i den här åldern har tillgång 

till fler semiotiska resurser än tidigare och därmed möjlighet att utnyttja alltfler visuella 

uttrycksformer. Utifrån Christines bildkollektion drar jag slutsatsen att för henne är inte heller 

den visuella realismen ett slutmål. Men kunskapen att åstadkomma bilder med en naturalistisk 

kodningsorientering, tycks för henne vara en nyckel till att gå vidare och experimentera med 

andra visuella kodningsorienteringar, det visar de porträtt som hon gör under de kommande 

åren. 

                                                            
140 Wolf & Perry 1988: 29-31. 

Bild 138. 11:10 år, 
”Självporträtt, tävlingsbidrag.” 

                 Bild 139. Artikel ut DD. 

 

Bild 140. 13:1 år, 
”Självporträtt.” 
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Bild 141-145. Ca 13 år, ”Pastellporträtt I-V.” 

Christine ägnar mycket tid åt att utforska olika material som jag lånar med mig hem från 

jobbet. Speciellt förtjust blir hon i torrpastellkritorna som tillåter ett friare sökande efter ett 

uttryck, det är bara att sudda litet med fingret och korrigera bilden om det känns fel. Kress 

poängterar att olika ”modes”, till exempel skrift och bilder, erbjuder olika möjligheter, 

”affordances”, för meningsskapande.141 På samma sätt är det uppenbart att olika material och 

tekniker för bildskapande erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Med pastellkritorna gör hon 

bland annat en serie uttrycksfulla porträtt som visualiserar känslor och stämningslägen snarare 

än personer. Under tonårstiden utgör musik en stor inspirationskälla till Christines 

bildskapande, känner man till 90-talsgrupper som Swede och Elastica är det lätt att känna igen 

popgruppernas androgyna utstrålning i porträtten ovan.  Idag uppfattar jag dessa bilder som 

”själsporträtt” där Christine visuellt experimenterar med olika identitetspositioner och 

utseenden, ett experimenterande som hon senare genomför i verkligheten. Hon klipper det 

långa blonda håret, under åren som följer blir det allt kortare, ibland är det rött, ibland svart.  

I porträtten ovan provar Christine ett mera karikatyrmässigt uttryck. Hon upprepar och 

                                                            
141 Kress, Günther, “Reading Images: Multimodality, Representation and New Media”, 2004.    
       http://www.knowledgepresentation.org/BuildingTheFuture/Kress2/Kress2.html, 2016.04.24. 

Bild 146. Ca 14 år, ”Kanske ett självporträtt.”                   Bild 147. Ca 15 år, ”En ung man…”  Bild 148 och 149. Ca 15 år, ”Karikatyr I och II.” 
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undersöker uttrycksmöjligheterna med en och samma ansiktsform i en rad porträtt utförda i 

olika material och tekniker. Bilden med blomkrukan kan vara ett självporträtt. 

 

 

 

 

 

 
Bild 150-153. 15:5 år, skisser till torrnålstryck. 
 

    

Under två veckor i oktober i årskurs 9 är Christine på ”prao”, den första veckan tillbringar hon 

på tidningen Pop i Stockholm och under den andra är hon på Konstgrafiska verkstaden i 

Falun. Båda platserna är rena lyckokastet och under veckan på Konstgrafiska gör hon 

mängder med små torrnålstryck, motiven är tydligt påverkade av veckan i Stockholm. 

Porträtten, som jag tolkar som en form av självporträtt, speglar hur känslor och humör pendlar 

mellan ”melankoli” och ”attityd” hos en 15-årig tjej. När vi nästa har avslutat den första 

intervjun frågar jag Christine om det är någonting som hon vill tillägga. Nej, säger hon först, 

men pekar sedan på torrnålstrycken från Konstgrafiska verkstaden och konstaterar att hon var 

”über-produktiv” under denna praovecka, hon gjorde ”tusen” för hon tyckte att det var 

jättekul. Jag frågar om hon fick prova någon annan teknik än torrnål på plast, så tycks inte har 

varit fallet. ”Men jag höll mig ju garanterat sysselsatt”, säger hon, ”de hade aldrig haft någon 

prao-elev som var så produktiv på Konstgrafiska tidigare.” Jag säger att trycken är uttrycks-

fulla och påminner henne om att hon använde några av dem som arbetsprover när hon sökte 

till gymnasiet. Folk tycker fortfarande att de är fina och de ser inte barnsliga ut, konstaterar 

Christine. Du var ju inte heller något barn när du gjorde dem påpekar jag, men det vill hon 

inte riktigt hålla med om: ”… jag var 15, inte så himla gammal”. Nej, men du var ganska 

Bild 154-157. 15:5 år, torrnålstryck. 
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driven redan då, säger jag, varpå Christine svarar att hon var mer driven då än nu, fast på ett 

annat sätt. Hon var inte så självkritisk, det var inte på samma allvar då som nu i vuxen ålder.  

Detta är två av de sista porträtten i bildkollektionen. Bild 

159 som föreställer pappa Lasse tecknar Christine utifrån 

ett fotografi, ett av arbetsproverna när hon söker till 

estetiska programmet på gymnasiet skulle vara ett 

tecknat porträtt. Att hon på detta sätt utgår från ett 

fotografi är ovanligt, men hennes tolkning av 

instruktionerna är att hon ska visa att hon kan göra ett 

realistiskt porträtt. Det andra porträttet visar Christines lust att prova nya tekniker och 

uttryckssätt. Här testar hon att måla med oljepastellkritor laverade med olja på en 

egentillverkad pannå av vitgrundad kartong. Hon kan sin färglära och utnyttjar effektfullt 

komplementfärgerna blått och orange i detta expressiva porträtt. Dessa två bilder visar att 

Christine vid 15-16  års ålder behärskar, vad Wolf och Perry kallar för en ”repertoar”, hon har 

förmågan att skapa och använda olika visuella uttryck.142 Under många år framöver fortsätter 

Christine att utforska självporträttets uttrycksmöjligheter med hjälp av kameran, men det är en 

annan berättelse. 

3.5 Bildskapandets betydelse  

När jag under den andra intervjun ber Christine berätta om bildskapandets betydelse under 

hennes uppväxt säger hon att hon upplevt bildskapandet som mindre kravfyllt jämfört med 

andra aktiviteter hon ägnat sig åt. Hon säger sig gilla snabba resultat och påpekar att pianospel 

måste man träna på hur duktig man än är. Bildskapandet har gått bra på en gång anser hon och 

detsamma gäller för skrivandet. Det fördelaktiga med bildskapandet har enligt henne varit att 

det inte krävt någon träning och det har passat henne eftersom hon tycker sig vara både rastlös 

och otålig. Hon har svårt för att påbörja långa projekt, det drivet anser hon sig inte ha och 

eftersom hon har tyckt att alltför många saker varit roliga och det har gjort henne rastlös att 

låta en enda sak ta mycket tid. ”Det har nog alltid varit den stora negativa grejen i mitt liv”, 

säger Christine. Hon vill gärna bli klar på en gång, samtidigt som hon kan vara petnoga när 

hon väl är igång med någonting och hon orkar sitta länge med sådant som är av mera 

                                                            
142 Wolf & Perry 1988: 33. 

Bild 158. Ca 15:6 år, 
”Blått huvud.” 

Bild 159. Ca 16 år, ”Porträtt 
av pappa Lasse.” 
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pysselkaraktär, kravlösa ”grejer” som inte behöver bli bättre nästa gång hon gör dem. När 

man spelar ett pianostycke för sjätte gången bör det faktiskt låta bättre än när man spelar det 

första gången säger hon, men konstaterar efter en stund att även musik säkert också kan 

upplevas som kravlöst om man inte är så prestationsinriktad som hon var. Här kan jag inte 

avhålla mig från att kommentera Christines tankar om olika estetiska uttrycksformer och 

säger att jag som har sett henne göra bilder under årens lopp inte alls upplevt henne som 

rastlös, hon har arbetat koncentrerat i timmar med sina bilder. ”Nej, men jag har kanske haft 

svårt att acceptera vad jag är duktig på”, svarar hon då och att vara duktig i musik tycks ha 

varit det hon allra helst ville vara som barn. Christine kommer tillbaka till att bildskapandet 

var mindre kravfyllt, mindre prestationsinriktat, det fick henne att slappna av. Det som blev 

bra blev bra, det som blev dåligt kastade hon. Bilderna var ingenting som någon annan skulle 

bedöma, det var ingen som kontrollerade någon ”bildläxa” en gång i veckan som man gjorde 

med hennes pianoläxa. När jag frågar om man kan säga att hon upplevde bildskapandet som 

lustfyllt håller hon med. 

Christines svar på frågan om bildskapandets betydelse och funktion är intressant i sin 

motsägelsefullhet. Bilder, säger hon, har hon enbart gjort för sin egen skull, bildskapandet har 

varit kravlöst, jämfört med att spela piano så har det ”gått bra på en gång, utan träning”. Här 

bortser hon helt från att hon ägnat mycket tid åt att göra bilder redan från ett års ålder och att 

detta naturligtvis också betyder att hon tränat mer eller mindre dagligen under hela sin barn- 

och ungdom. Men eftersom hon upplevde tecknandet och målandet som något lustfyllt och 

något som hon ägnade sig åt för sin egen skull, något som inte skulle bedömas av någon 

annan än henne själv, så upplevde hon inte detta som ett ständigt pågående övande.  

Av intervjuerna framgår också att bildskapandet inte alltid var fritt från prestige och 

prestationskrav. Men jämfört med andra aktiviteter är det hon själv som sätter ribban och 

ställer kraven, inte någon lärare eller annan auktoritet. Under intervjuerna visar det sig att 

Christine ofta var missnöjd med sina bilder, detta är något som jag inte alls uppfattade när hon 

var barn. När hon i samband med den första intervjun berättar om de bilder hon väljer ut sker 

det ofta i termer av bra och dåligt, fint och fult, nöjd och missnöjd, vilket förvånar mig då jag 

inte alls minns att hon gav uttryck för något missnöje med sina bilder som barn.  

Under den andra intervjun frågar jag något ledande vad det har betytt för Christine att ha en 

mamma som är bildlärare, det beskriver hon som något ”naturaliserat”, något som hon tagit 
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för givet och inte ens tänkt på att nämna under intervjuerna. Det har naturligtvis påverkat 

henne så till vida att hon alltid har haft tillgång till material och om hon velat ha något 

speciellt material så har hon fått det. Hon har kunnat titta i böcker, hon har varit med och tittat 

på vad andra har gjort och hon har blivit inspirerad av vad mina studenter har fått göra. ”Så 

det har ju alltid varit där, det går ju inte att komma ifrån. Det är ju inte alla som har fem olika 

sorters pennor hemma. Det är ju klart att det inspirerar till att göra nåt.” Men konstaterar hon, 

är man inte intresserad så tar man det inte till sig, även om det finns runt omkring en hela 

tiden och jag kan bara instämma. Hennes lillebror som hade lika mycket material att tillgå, var 

aldrig lika intresserad av att rita och måla. Han hade inte heller riktigt samma mamma med 

lika mycket tid och ork att rita och måla tillsammans med honom som Christine hade när hon 

var liten. 

När jag ber Christine berätta om inspirationskällor säger hon att hon blivit påverkad av sina 

lärare i både skolan och i bildgruppen eftersom de har gett henne konkreta uppgifter. Även 

jag, hennes mamma, har förstås gett henne idéer till vad man kan jobba med och hur man kan 

göra det. Hon har också tittat i många tecknings- och pysselböcker, till och med Panduro-

katalogen har gett uppslag. När hon blev äldre tittade hon på skivomslag, själva musiken 

fungerade också som inspiration till bildskapande av mer symbolisk karaktär. I övrigt minns 

hon Lennart Nilssons bilder på foster som hon fascinerades av, men inte som inspiration till 

det egna bildskapandet. Som inspirationskällor nämner Christine också olika konstnärer hon 

stiftat bekantskap med genom böcker och utställningar, men också konstnärer hon träffat i 

verkliga livet. Särskilt starkt blev mötet med Lenke Rothman på Dalarnas museum. Hon lyfter 

fram några konstnärer som speciella favoriter; Henri Rousseau, Edvard Hopper och Vilhelm 

Hammershöi. Att hon som barn fascinerades av Rousseaus färgstarka, detaljrika och fantasi- 

fulla bilder är lätt att förstå. Från Rousseau till Hopper och Hammershöi kan steget tyckas 

långt men alla tre skildrar de i sina bilder en speciell, öververklig stämning där ljus och 

skugga spelar en stor roll. Detta intresse för att skilda ljus och att fånga magiska ögonblick är 

något som utmärker Christines fotografier i vuxen ålder. 

När jag frågar Christine om hon minns att hon ritade mycket tillsammans med mormor svarar 

hon nej, men hon kommer ihåg att hon pysslade mycket tillsammans med henne, särskilt när 

det regnade ute. ”Vi satt ju på verandan och nere vid sjön och ritade liksom”, säger hon, ”och 

det är väl klart att man tittar på det man har runt omkring sig”. I det här sammanhanget 
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nämner jag också att Christine under alla år gjort mycket färre bilder under somrarna än under 

de andra årstiderna. Det tycker hon är helt självklart, på somrarna ägnade hon sig åt att bada, 

hennes favoritsysselsättning som barn. 

Att Christine inte bara har varit en hängiven bildskapare utan också en entusiastisk bild-

betraktare är något som framgår tydligt under intervjuerna. Hennes första bildminnen handlar 

om bilder som hon har sett, inte om bilder som hon har gjort. Att titta på bilder tycks ha varit 

en lika lustfylld aktivitet som att göra bilder.  
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4 Diskussion och avslutande ord  

I denna studie får läsaren ta del av ett barns bildskapande från ett års ålder och fram till att 

hon börjar gymnasiet vid 16 års ålder. Syftet har varit att utifrån ett socialsemiotiskt 

perspektiv belysa hur barnet över tid kommunicerar via bilder och vad barnet ger uttryck för i 

sitt bildskapande. Barnbilder är uttryck för tankar, fantasier, önskningar, känslor och 

upplevelser, men i sitt bildskapande kommunicerar också barn sina tolkningar av världen och 

deras bilder är en del av den samtida visuella kulturen och därmed viktiga tidsdokument. I 

detta avslutande avsnitt sammanfattas mina analyser.  

Vilka semiotiska resurser som barn har tillgång till i sitt bildskapande är under de första åren 

starkt knutet till deras motoriska färdigheter. Christine utvecklar redan mellan ett och två års 

ålder en finmotorisk skicklighet som ger henne möjlighet att kommunicera med föreställande 

bilder. Som ettåring är hon också mycket intresserad av att titta på andras bilder vilket tidigt 

ger henne tillgång till olika semiotiska resurser för att uttrycka sig visuellt. Christines 

koncentration och den sinnliga lust med vilka hon fyller papper efter papper med former och 

färger är det som utmärker bildskapandet under de första åren. Till att börja med sker 

bildskapandet tillsammans med vuxna som finns runt omkring henne, i den kontext som 

Wilsons kallar ”the third drawing site”, men efter bara några månader tar Christine ofta själv 

initiativet och ritar alldeles på egen hand, en situation som Wilsons benämner ”the first 

drawing site”.143 Drygt tre år gammal skriver Christine hela sitt namn för första gången, eller 

snarare, hon ritar de tecken som utgör hennes namn. Hennes repertoar av semiotiska resurser 

utökas med bokstäver, nottecken och andra symboliska tecken. Bilderna byggs ofta ut med 

ord och blir ibland små bildberättelser. Vissa människofigurer förses med kulturellt 

vedertagna attribut som visar deras identitet. Hon använder färg på ett allt mer represen-

terande sätt och även formen blir ibland mera naturalistiskt kodningsorienterad. När Christine 

är i femårsåldern är alla de kulturellt vedertagna teckensystemen på plats i bilderna. Året 

därpå sker en förändring när det gäller bildernas komposition så till vida att hälften av 

figurerna, både människor och djur, framställs i profil. Detta ger dem en riktning åt vänster 

eller höger och bilderna får en mer narrativ karaktär. Under hela låg- och mellanstadietiden 

gör Christine betydligt färre bilder än åren dessförinnan och de får ett stelare och mer 

”konventionellt” uttryck. I åttaårsåldern börjar hon laborera med olika bildutsnitt, 

                                                            
143 Wilson, M & B 2009: vii-viii. 
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dessförinnan är nästan alla bilder helbilder. Olika synvinklar förekommer sällan, motiven 

återges oftast rakt framifrån och nästa alla bilder är föreställande, de rent abstrakta bilderna är 

få. Bildskapandet tar fart igen under högstadietiden, främst arbetar Christine med att utforska 

olika material och tekniker, bilderna är både känslomässigt expressiva och lekfullt dekorativa. 

Under de tidiga tonåren finns en tydlig strävan efter symboliska uttryck vilket ger bilderna en 

något mystisk karaktär.  

Vad Christine kommunicerar med sina bilder förändras tydligt över tid och avspeglar både 

personliga, sociala och kulturella erfarenheter. I tvåårsåldern visar motiven hennes närmiljö 

och familjen, pappa, mamma och Christine själv, men också leksakerna, lekplatsen och 

kyrkorna i Falun. De berättar även om händelser som gör henne glad både i smått och stort, 

den lilla påskkycklingen från mormor liksom den efterlängtade trehjulingen. När Christine är i 

tre-fyra årsåldern berättar hennes bilder inte bara om det roliga som händer utan också om 

händelser som hon upplever som obehagliga. Den enskilda händelse som avspeglar sig i flest 

bilder under hela hennes barndom är att hon sex år gammal får en lillebror. Detta tema, 

mamman som har en bebis i magen, bebin som föds och den nya lilla familjemedlemmen är 

motiv som förekommer i många barnbildskollektioner.144 Vad som inte kommuniceras i 

bilderna är också intressant att notera. Någon eller några av människofigurerna kan naturligt-

vis föreställa en dagiskompis eller en klasskamrat, men inte en enda bild i kollektionen tycks 

handla om något som har hänt i förskolan, på fridshemmet eller i skolan. De platser och rum 

bilderna skildrar är helt och hållet hämtade från Christines upplevelser och erfarenheter 

utanför barnomsorg och skola 

Att visuella intryck stimulerar och påverkar både innehåll och uttryck i Christine bilder syns 

redan i tvåårsåldern. I fyraårsåldern, när hon som mest produktiv, är innehållet i många av 

bilderna hämtade från barnkulturens olika bildgenrer, de befolkas av prinsar och prinsessor, 

kungar och drottningar, häxor och troll. Men också av Pippi Långstrump och figurer från 

olika TV-program förekommer. Även julens alla figurer får ett stort utrymme. När Christine 

börjar på fritids syns tydliga influenser från kompisar i hennes bilder. Men det är inte enbart 
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andras bilder som stimulerar hennes bildskapande, minst lika viktigt är hennes möten med 

andra bildskapande människor i olika kontexter.  

Intervjuerna som jag har genomfört med Christine i vuxen ålder har gett värdefulla nycklar till 

vad bildskapandet betydde för henne som barn och tonåring. I dessa intervjuer ser hon 

tillbaka på sitt bildskapande med andra ögon än hon skulle ha gjort som ung. Att titta på 

bilder och att göra bilder på egen hand och tillsammans med andra har varit en stor och viktig 

del i hennes liv från allra första början. Att rita och måla tillsammans med någon var det hon 

tyckte allra mest om att göra när hon var liten, hon lyckades få alla vuxna hon träffade att sitta 

ner och rita med henne.  Men det är inte denna sociala dimension i bildskapandet som  

Christine lyfter fram som positivt är just stunderna då hon tecknat och målat alldeles på egen 

hand. Att den skapande upplevelsen innehåller både glädje och lust liksom allvar och 

motgångar framgår av Christines beskrivning av den funktion bildskapandet har haft för 

henne. Det hantverks-mässiga och sinnliga förhållandet till själva materialen som hon ger 

uttryck för syns tydligt i bilderna.145  

Bildskapandet i skolsammanhang beskriver Christine i vissa avseenden som negativt. I skolan 

har hon inte uppskattat gruppaktiviteter eftersom hon då har tyckt sig sakna kontroll över både 

process och resultat. Andra situationer har hon upplevt som prestigeladdade och fyllda av 

konkurrens.  

På den kulturella nivån lyfter Drotner fram den estetiska praktiken som en symbolisk 

kommunikation innehållande ”rester” som inte kan uttryckas med ord utan enbart gestaltas i 

en estetiska handling. Denna symboliska kommunikation är tydligast i Christines tonårsbilder. 

Det Drotner kallar ”rester”, som inte kan – eller inte tillåts – beskrivas med ord, kan ur ett 

terapeutiskt perspektiv ses som en möjlighet för barnet att både för sig själv och tillsammans 

med andra bearbeta erfarenheter det inte har ord för.146 

En slutsats jag drar av den här studien är att Christine är ett barn som växt upp i en miljö som 

tidigt gav henne inblick i att bildskapande inte enbart är en barnaktivitet. Hon hade tillgång 

till flera närstående vuxna som visserligen inte var konstnärer men som ändå hade ett stort 
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intresse för bilder och därmed också var lyhörda för hennes stora bildengagemang. Denna 

växelverkan mellan hennes eget bildintresse och omgivningens positiva respons tror jag har 

varit viktig för att Christine skulle utveckla och fortsätta sitt bildskapande in i vuxen ålder.  

Min barnbildsbiografi gör inte anspråk på att vara representativ för svenska barn i allmänhet. 

För att ändå kunna lyfta fram vad som kan vara specifika och vad som kan vara av mer 

generella aspekter i mitt resultat väljer jag att gå tillbaka till tidigare forskning och Kristian 

Pedersens avhandling som också är en barnbildsbiografi som innehåller bilder gjorda av ett 

barn i åldern 2-16 år. 147 Pedersens materialinsamling avslutas 1982 vilket innebär att mitt 

material ”tar vid” där hans slutar. Pojken Bo har en liknande kulturell uppväxtmiljö med en 

pappa som är bildlärare. Han är 16 år äldre än Christine men de har i stort sett växt upp i 

samma ”medielandskap” eftersom vi i vår familj aldrig drog in någon kabel-tv och inte 

skaffade någon video förrän Christine var i tolvårsåldern. Den första datorn bör ha kommit på 

plats ungefär samtidigt. Därför känns det trots tidsglappet relevant att jämföra dessa två 

barnbildskollektioner. I sin avhandling söker Pedersen belägg för att det nutida samhällets 

massproduktion och masskommunikation påverkar både barns konsumtion och deras estetiska 

produktion. Han utgår ifrån att denna påverkan kan spåras i deras bildskapande och hävdar att 

det som utövar det starkaste inflytandet är vad han kallar ”de triviala och varuestetiska 

produkter” som det enskilda barnet brukar och förbrukar.148 Studien ger Pedersen belägg för 

att dessa hypoteser stämmer med den undersökta barnbildskollektionen bilder.   

Pedersen finner det dock inte möjligt att påvisa någon större påverkan av Bos mediebruk i 

hans bilder före 5 års ålder. Det som i första hand kommer till uttryck i pojkens bilder under 

dessa år är egna praktiska erfarenheter. En jämförelse med Christines kollektion ger vid 

handen att även här finns vid denna ålder många bilder som bygger på verkliga erfarenheter, 

det vill säga erfarenheter som inte är av medierad karaktär, men det finns också många bilder 

som kan beskrivas som ”fantasifulla” och som inte alls kan förknippas med en upplevd 

verklighet. Redan från början domineras Bos bildvärld av skildringar av människor och deras 

föremål. Pedersen tolkar detta som ett tecken på hur varuestetiken tränger in i barns 

medvetenhet och blir ett dominerande intresse hos dem. Bos intresse för det Pedersen kallar 
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varuestetiska bilder leder till att hans egna bilder får att beskrivande uttryck, han är angelägen 

om att visa sina kunskaper om hur saker och ting ser ut och hur de fungerar. Hans bilder är 

alltså ofta konceptuella och detta bilduttryck stämmer väl med den ”varuestetiska” 

bildgenrens estetik hävdar Pedersen.149 Även Christines förskolebilder är till största delen 

konceptuella, men hon strävar inte som Bo efter saklighet, bilderna är snarare expressiva till 

sin karaktär. Vad som är varuestetetiska influenser är en tolkningsfråga, de föremål hon 

avbildar är hämtade från hennes närmiljö; dockan, nallen, leksakskatten, påskkycklingen, 

trehjulingen och så vidare. Dessa föremål kan också betraktas som ”varuestetiska produkter”, 

flera av dem har en traditionellt sett feminin genuskodning jämfört med Bos förebilder. De 

första ”mediefigurerna” som dyker upp i Bos bilder är vikingen, cowboyen, soldaten och 

piraten. Dessa figurer motsvaras i Christines kollektion av ”sagofigurer”; prinsen och 

prinsessan, kungen och drottningen, trollet och häxan. Så småningom träder även andra 

barnkulturella figurer in i hennes bildvärld, till exempel Pippi Långstrump och Zorro. Att 

barns bilder har ett könsstereotypiskt innehåll har många barnbildsforskare pekat på under 

årens lopp.150 När jag jämför Bos och Christines kollektioner hittar jag mycket färre kvinnliga 

figurer i hans bilder än vad jag hittar manliga figurer i Christines. Änggård konstaterar att 

pojkar konstruerar maskulinitet genom att ta avstånd från allt som förknippas med 

kvinnlighet, i deras bilder finns sällan några kvinnliga figurer. Flickor däremot hävdar inte 

enligt henne sin könstillhörighet genom att utesluta manliga figurer i sina bilder och det 

stämmer med Christines bildkollektion. 151  

Av metodiska skäl går det inte att avgöra vilken av kategorierna föremålsskildringar eller 

människoskildringar som är störst under Bos skoltid konstaterar Pedersen. Inom kategorin 

människoskildringar dominerar sportbilderna stort och det är idrottande män, inte idrottande 

kvinnor som avbildas. I idrottsbilderna ser Pedersen starka influenser från sportreportagets 

bildestetik, jag skulle också ha dragit slutsatsen att bilderna avspeglar ett av pojkens stora 
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intressen. I Christines kollektion överväger människoskildringarna, framförallt finns det från 

skolåldern många närbilder på människors ansikten, både porträtt på verkliga personer, på 

idoler och mera symboliska porträtt. I hennes bilder syns påverkan från den omgivande barn- 

och ungdomskulturen, men på ett mer indirekt sätt än i Bos bilder. Det är svårt, som Pedersen 

gör när det gäller Bos bilder, att urskilja några specifika bildgenrer som förebilder eller 

förlagor för Christines bildskapande. Han lyfter förutom sportreportagen till exempel fram 

bruksanvisningarna till Bos modellsatser som tydliga förebilder.152  

Två likheter i båda barnbildskollektionerna kan lyftas fram. Båda barnen tecknar under en 

period djur efter förlagor i facklitteratur i skolan, Bo har också uppstoppade djur som 

förebilder. Hos båda barnen förekommer under hela deras uppväxt få abstrakta bilder, redan 

Luquet påpekade att barn i mycket liten omfattning ägnar sig år icke-figurativt bildskapande. 

153 I övrigt är det tydligt att kollektionerna skiljer sig åt på många sätt och skillnaderna är 

större under skoltiden än under förskole tiden. Ju äldre barnen blir, desto mer genusstereotypa 

tycks deras intressen bli och därmed också innehåller i deras bilder. Det kan kanske också 

vara så att vissa material, som till exempel blyertspennor, kan uppfattas var mer manligt 

kodade, än låt säga torrpastellkritor. 

Pedersen konstaterar att Bo vid 16 års ålder behärskar en rik repertoar av olika bildgenrer där 

det emblematiska, det sakligt beskrivande, det humoristiska och det action-präglade 

dominerar, medan dekorativa uttrycksformer mer eller mindre saknas helt. För att beskriva 

Christines bildrepertoar vid 16 års ålder skulle jag byta ut orden emblematisk, saklig, 

humoristisk och action mot realistisk, expressionistisk, poetisk och dekorativ. Dessa 

skillnader kan till stora delar bero på deras könstillhörighet, den styr på många sätt barns 

erfarenheter, tankar och drömmar, men när jag jämför de båda bildkollektionerna är det 

uppenbart att även andra aspekter av barnens personligheter avspeglas i deras bildskapande. 

Deras val av material och tekniker skiljer sig markant åt och är förmodligen ett tecken på 

deras olika temperament och uttrycksbehov. Jag vet naturligtvis ingenting om vilka material 

pojken Bo faktiskt hade tillgång till, men eftersom hans pappa är bildlärare utgår jag ifrån att 

de är ungefär desamma som Christine förfogade över. Det jag kan konstatera är att Bo oftast 
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väljer blyertspennan som sitt verktyg, det material som Christine använder allra minst. 

Förutom blyerts använder Bo tuschpennor, kulspetspennor och färgkritor, det finns också 

några linoleumsnitt i materialet. Så gott som alla bilder skulle jag beskriva som teckningar, 

när han använder färgkritor färglägger han snarare än målar. Några målningar i ordets 

verkliga bemärkelse finns inte. Olika material och tekniker erbjuder olika meningsskapande 

möjligheter, pennorna och kritorna ger Bo möjlighet att arbeta på just det beskrivande sätt 

som Pedersen lyfter fram som utmärkande för pojkens bildskapande. Christine använder 

naturligtvis också olika sorters pennor och kritor, det är de materialen som är lätta att ha till 

hands och som inte smutsar ner. Men i hennes kollektion finns också många målningar i 

vattenfärger och akvarell och hon använder även kritorna som ett material att måla med. De 

material hon väljer ger henne möjlighet att ge uttryck för just stämningar och känslor, vilket 

hon i samtalen berättar om att hon ofta har eftersträvat i sitt bildskapande. 

Inom ramen för detta examensarbete har det inte varit möjligt att heltäckande belysa 

bildkollektionen i sin helhet och inte heller att behandla intervjuernas alla aspekter. Jag har 

under arbetets gång urskilt ytterligare ett antal teman som det vore intressant att analysera. 

Exempel på sådana teman är; ”Platser och rum”, ”Stilleben”, ”Årstidsbundna högtider” och 

”Kulturella upplevelser”.  Min förhoppning är ändå att de teman som behandlats och de 

frågeställningar som jag har sökt svaret på i min studie kan fungera som ett bidrag till den 

samtida barnbildsforskningen genom den inblick den ger i ett enskilt barns bildvärldar. En 

styrka i mitt källmaterial är att jag har haft ett rikt kringmaterial i form av till exempel 

skriftiga anteckningar, intertextuella referenser och fotografier. Detta material har gett inblick 

i barnets tillgång till semiotiska resurser och de intressen som varit drivkraft till innehåller i 

många av bilderna. Socialsemiotiken har gett ett utmärkt teoretiskt perspektiv för analyserna 

av kollektionens bilder. Den tillhandahåller en metod för analys av visuella uttryck som gör 

det möjligt att tolka vad som kommuniceras och hur denna kommunikation går till. Mina egna 

minnen har också utgjort en viktig källa under arbetets gång. Att jag dessutom har haft 

tillgång till Christines kommentarer både när bilderna kom till och när hon nu som vuxen 

berättar om bildskapandets betydelse under barndomen har varit betydelsefullt för studien. 

Det finns flera intressanta barnbildsbiografier från förra sekelskiftet, men det behövs också 

fler samtida bildbiografier som lyfter fram hur barn med olika social och kulturell bakgrund 

skapar mening med visuella uttryck. Bildetnografins styrka som forskningsmetod är, som 
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Luquet påpekat, att den ger kunskaper om vad barn ritar när de själva styr över både bildernas 

utformning och innehåll.  

7.1 Vidare forskning 

Mina tankar om framtida forskning utifrån denna studie är att det är angeläget att undersöka 

och synliggöra föräldrars och lärares betydelse för barns möjligheter till visuellt menings- 

skapande. Anning´s och Ring´s forskning visar att de kulturella vanor och värderingar som 

förmedlas via för barnen viktiga vuxna i hög grad påverkar hur de representerar och 

kommunicerar sin förståelse av världen. Men många vuxna, föräldrar, lärare och politiker, 

saknar kunskaper och förmåga att förstå och bemöta barns visuella meningsskapande.154 I den 

nationella utvärderingen av ämnet bild i grundskolan från 2003 framkommer att föräldrar 

placerar svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och idrott som de fem viktigaste 

ämnena i skolan. Ämnena bild, musik, kemi och religion anses i föräldraenkäten som mindre 

viktiga. Här kan man också urskilja en könsskillnad då flickor uppger att de får mer stöd och 

uppmuntran i sitt bildskapande hemifrån än vad pojkarna anser att de får.155 Utan stöd ifrån 

föräldrar och i en förskola/skola som många gånger använder bildskapande som ett tidsfördriv 

eller som sätter upp strikta begränsningar för hur och vad barn får uttrycka sig i bild förlorar 

tyvärr många av barn sin tro på sig själva som kompetenta bildskapare. Därigenom går de 

minste om en rik möjlighet att uttrycka sig och därmed kommunicera förståelsen av sin 

omvärld. 
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Bildförteckning 

Bild 1: 5:2 år, ”AMMAMA…” Blyerts och färgpennor. 

Bild 2: 5:2 år, ”På baksidan…” Blyerts och färgpennor. 

Bild 3: 4:8 år, ”Slott I.” Vaxkritor. 

Bild 4: 4:8 år, ”Slott II.” Vaxkritor. 

Bild 5. Mormor, Christine och katten Elin. Fotografi. 

Bild 6. Christine och katten Elin. Fotografi. 

Bild 7. Christine och katten Anna-Lisa. Fotografi. 

Bild 8. Christine och katten Molly. Fotografi. 

Bild 9. 1:6 år, “Brevklotter”, vaxkrita. 

Bild 10. 1:6 år, ”Den första katten.” Röd kulspetspenna, 

Bild 11. Visa min version av en katt och min kommentar. 

Bild 12. 1:11 år Christine målar med vattenfärger. Fotografi. 

Bild 13. 1:6 år, ”Katt med lång svans.”. Stor blädderblocksbild, vaxkritor. 

Bild 14. 1:9 år, “Söker en kattform?” Kulspetspenna.  

Bild 15. 1:9 år, ”Spiralkatt 2.” Kulspetspenna. 

Bild 16. 2:5 år, ”Det här är en prickig katt, de runda ringarna under munnen är tänder.”, 

kulspetspenna. 

Bild 17. 2:8 år, ”Elin.” Färgpennor. 

Bild 18. 3:6 år. ”En stor katt med två munnar och en liten kattunge.” Filtpenna och 

färgpennor. 

Bild 19. 5:2 år, ”Katten står vid havet och gråter.” Färgpennor. 

Bild 20. 5:5 år, ”Katt.” Blyerts. 
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Bild 21. 5:5 år, ”Kattansikte.” Vaxkritor. 

Bild 22: 5:5 år, ”Katt.” Vaxkritor. 

Bild 23. 6:4 år, ”Första schemakatten”. Vaxkritor. 

Bild 24. 5:7 år, ”Monotypi katt”. 

Bild 25. Ca 7 år, ”Stämplad katt.” 

Bild 26. 6 år, ”Kattmask”. Ritpapper och vaxkrita. 

Bild 27. 6 år, ”Påklädd leksakskatt.” 

Bild 28. 9:2 år, ”Molly och Simon som visade sig vara en kattflicka…” 

Bild 29. 10:7 år, ”Katt målad i skolan.” Akryl. 

Bild 30: 11:4 år, ”Biseros Estoy.” Blyerts 

Bild 31: ca 13 år, ”Sjömanskatt.” Blyerts och akvarellpennor. 

Bild 32: Ca 2 år, ”Christine har suttit för sig själv och ritat av ett bokmärke, en liten pojke i 

en badbalja.” Detalj ur en blädderblocksbild, vaxkrita 

Bild 33: 2:9 år, ”Foster.” Filtpenna. 

Bild 34 och 35: 2:7 år, ”Figur med trekantsklänning.” Vaxkritor. 

Bild 36 och 37: 3:7 år, ”Pappa Lasses blomkruka.” och ”Christines blomkruka II.” 

Bild 38 och 39: Ca 4 år, ”Teckningar på påse efter besök på Louisiana.” Filtpenna. 

Bild 40: 4:4 år, ”Pippi Långstrump.”  Filtpenna. 

Bild 41: 4:5 år, ”Pippi och herr Nilsson.” Färgpennor. 

Bild 42: 4:6 år, ”Herr Nilsson och lilla Gubben.” Färgpennor. 

Bild 43: 4:5 år, ”Svarta döden – skelett med pestråtta.” Vattenfärger. 

Bild 44: Bild av Ylva, ca 5:6 år. Färgpennor. 

Bild 45: 4:3 år ”Slott fritt efter Ylva.” Färgpennor. 
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Bild 46: 4:3 år, ”Gult slott, barn som gungar och bebis i slänggunga.” Färgpennor. 

Bild 47: 4:4 år, “Prinsessa, drottning och kung.” Färgpennor.  

Bild 48: 4:6 år, ”Slott med svenska flaggan.” Färgpennor.                      

Bild 49: 4:6 år, ”Slott och prinsessa.” Monotypi. 

Bild 50: 5:1 år, ”Boa.” Blyerts. 

Bild 51: 5:1 år, ”Lupiner.” Akvarellfärgpennor. 

Bild 52: 5:6 år, ”Zorro.” Vaxkrita. 

Bild 53: Ca 6 år, ”Zorro med slängkappa.” Vaxkrita. 

Bild 54: Johannes, 4:5 år, ”Sjörövare som fäktas och huset som de bor i.” Filtpenna och 

färgpennor.  

Bild 55 6:1 år, ”Landskapsmålning.” Vattenfärger.  

Bild 56: 7:2 år, ”Vy över sjö.” Oljepastellkritor.  

Bild 57: 8:1 år, ”Fiskmås.” Vattenfärger. 

Bild 58. Mormors prinsessa, 1959. 

Bild 59. Mormors prinsessa 1988. 

Bild 60. 6:1 år, ”Prinsessa med moromors bild som inspirationskälla.” Färgpennor. 

Bild 61. 5:7 år, ”Prinsessa.” Blyerts och vaxkritor. 

Bild 62-64. Lees prinsessor gjorda i sexårsåldern. 

Bild 65. 7:11 år, ”Björken.” Vattenfärger.  

Bild 66. 7:11 år, ”Vårskira träd.” Vaxkritor. 

Bild 67. Ca 8 år, ”Sommarbjörk.” Oljepastellkritor. 

Bild 68. Christine i trädgården, ca 8:1 år. Fotogrfi. 
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Bild 69. 8:4 år, ”Bamse.” Blyerts och filtpennor. 

Bild 70. 9:5 år, ”Utklippt Bamse.” Filtpennor. 

Bild 71. 7:6 år, ”Ko.” Filtpennor. 

Bild 72. Ca 8 år, ”Fayler.” Filtpennor. 

Bild 73. 10:9 år, ”Moderiktig flicka.” Blyerts. 

Bild 74 och 75. 10:9 år, ”Krokiteckningar.” Blyerts. 

Bild 76. Ca 11 år, ”Katten Findus.” Blyerts och färgpennor. 

Bild 77. 11:10 år, ”Musse Pigg.” Blyerts. 

Bild 78. ca 13:5 år, ”Kameleontexperiment.” Diverse material och tekniker.  

Bild 79. ca 13:5 år, ”Kameleonter.”, Akvarellpennor.  

Bild 80. ca 13:5 år, ”Akvarellkameleont.” Akvarell. 

Bild 81. Detalj från ett omslagspapper.  

Bild 82. 1:9 år, ”Christine visar mig hur man skriver.” Kulspetspenna. 

Bild 83. 2:8 år, ”Mamma och Christine med tecken.” Färgpenna. 

Bild 84. 2:11 år, ”Christine har upptäckt att litet äldre barn kan skriva och vill att jag ska visa 

hur man gör. Men hon tycker inte att hon klarar det och blir fort irriterad. Hon ritar en 

’gubbe’ av mitt L istället.” Kulspetspenna. 

Bild 85. 3:1 år, ”Christine skriver hela sitt namn för första gången.” Filtpennor. 

Bild 86. 3: 8 år, ”Jesus.” Färgpennor.   

Bild 87. 4:6 år, ”Tre gröna häxor.” Färgpennor.  

Bild 88. 4:9 år, ”Killar som spelar bastuba och silverkornet.” Kulspetspennor. 

Bild 89. 4:8 år, ”Lapp till pappa.” Filtpenna.  

Bild 90. 4:8 år, ”Häst med föl.” Blyerts, färgpennor och akvarell. 
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Bild 91. 6.3 år, ”Ur Christines almanacka.” 

Bild 92. 6:4 år, ”Pappa med barnvagn.” Filtpenna och färgpennor, 11*9,5 cm. 

Bild 93. Fram och baksida: 6:5 år, ”Till Johannes.” Filtpennor. 

Bild 94. Fram och baksida: 6:5 år, ”Till Johannes.” Vaxkritor.  

Bild 95. 6:7 år, ”Johannes sover i barnvagnen.” Färgpennor, 10*10 cm. 

Bild 96. 6.11 år, ”Johannes kryper.” Blyerts och färgpennor.  

Bild 97. 7:3 år, ”Johannes vid pinnsoffan.” Färgpennor.   

Bild 98. 7:7 år, ”Till Johannes.” Färgpennor.    

Bild 99. 7:9 år, ”Johannes.” Färgpennor. 

Bild 100. 6:6 år, ”Lucior”. Styrénplasttryck och filtpennor. 

Bild 101. 6:4 år, ”Födelsedagskort till mormor.” Kulspetspenna och färgpennor.  

Bild 102. 6:8 år, ”Födelsedagskort till Bengt.” Akvarell och tuschpenna. 

Bild 103. 6:7 år, ”Föl.” Blyerts och färgpennor. 

Bild 104 och 105. 7:1 år, ”Brev till familjen.” Filtpennor. 

Bild 106. 8:6år, ”Farsdagshyllning.” Blyerts och färgpennor. 

Bild 107. 9:1 år, ”Brev till pappa.” Filtpennor. 

Bild 108. Ca 14:4 år, ” Ängel med horn I.” Blyerts och akvarell.  

Bild 109. Ca 14:4 år, ”Ängel med horn II.” Akvarell. 

Bild 110. Ca 14:4 år, ”Ängel med horn III.” Akvarell.  

Bild 111. Ca 14:4 år, ”Ängel med horn IV, födelsedagspresent till pappa Lasse.” Akvarell.  

Bild 112-114. 14:7 år, ”Mammas bok.” Många olika material och tekniker. 

Bild 115-117. 14:7 år, ”Pappas bok.” Många olika material och tekniker. 
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Bild 118. 1:8 år ”Pappa Lasse.” Kulspetspenna. 

Bild 119. 1:10 år, ” Christine med trehjuling.”. Vaxkritor.  

Bild 120. Christine och hennes trehjuling, ca 2 år. Fotografi. 

Bild 121. 2:1 år, ”Christine med nam-nam och kiki.”. Färgpennor. 

Bild 122. 2:7 år, ”Frampratat självporträtt.” Kulspetspenna. 

Bild 123. Christine och Lee ritar tillsammans vintern 1084. Fotografi. 

Bild 124. 3:1 år, ”Självporträtt.” Färgpennor. 

Bild 125. 3:8 år, ”Två självporträtt.” Färgpennor.  

Bild 126. 4:4 år, ”Christine i blå klänning.” Färgpennor. 

Bild 127. 3 år, ”Christine som lär sig gå i Borlänge.” Färgpennor. 

Bild 128. 4:9 år, ”Självporträtt med hjälp av spegel.” Blyerts och färgpennor. 

Bild 129. 5:1 år, ”Efter badet…” Färgpennor. 12,5*14.5 cm. 

Bild 130. 5:6 år, ”Självporträtt med rosa byxor.” Färgpennor. 

Bild 131. 8:9 år, ”Självporträtt.” Blyerts  

Bild 132. 8:10 år, ”Mormor Ingrid.” Blyerts. 

Bild 133. 9:5 år, ”Självporträtt.” Oljepastellkritor och vattenfärg. 

Bild 134. 9:5 år, ”Porträtt av Lee.” Oljepastellkritor och vattenfärg. 

Bild 135, 136 och 137. 9:2 år, ”Expressiva porträtt I, II och III.” Färgpennor. 

Bild 138. 11:10 år, ”Självporträtt, tävlingsbidrag.” Akvarell. 

Bild 139. Artikel ur Dala Demokraten. 

Bild 140. 13:1 år, ”Självporträtt.” Blyerts. 

Bild 141-145. Ca 13 år, ”Pastellporträtt I-V.” Torrpastellkritor. 
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Bild 146. Ca 14 år, ”Kanske ett självporträtt.” Färgpennor.  

Bild 147. Ca 15 år, ”En ung man…” Blyerts, 15*21 cm. 

Bild 148. Ca 15 år, ”Karikatyr I.” Filtpennor, 15*21 cm. 

 Bild 149. Ca 15 år, ”Karikatyr II.” Filtpennor, 15*21 cm. 

Bild 150-153. 15:5 år, skisser till torrnålstryck. 

Bild 154-157. 15:5 år, torrnålstryck, ca 4*5 cm. 

Bild 158. Ca 15:6 år, ”Blått huvud.” Oljepastellkritor. 

Bild 159. Ca 16 år, ”Porträtt av pappa Lasse.” Blyerts. 
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Bilaga 1: Christines bildurval inför den första intervjun 

Den första bilden156 är målad när Christine är i fyraårsåldern. Det 

hon minns om denna bild är att den under hennes barndom hängde 

inramad på väggen i olika rum på övervåningen i vårt hus och det 

är av den anledningen hon väljer ut denna bild. I övrigt kommer 

hon inte ihåg någonting om den. 

 

Den andra bilden157 är ett porträtt som jag har försett med titeln ”Fin 

flicka…”. Skälet till detta val är att Christine tycker att jag har gett bilden en 

felaktig titel, det hon ser på bilden är inte en ”fin flicka” utan en flicka som 

gråter många blåa tårar. Och eftersom det står LEE på den drar Christine 

slutsatsen att det är ett porträtt av mig. Vi diskuterar vad som talar för och 

emot en sådan tolkning och kommer fram till att bilden istället kanske är ett självporträtt. Men 

denna tolkning godtar hon inte fullt ut på grund av mitt namns placering. Enligt henne är mitt 

namn placerat på ett sådan sätt att det bör tolkas som bildens titel och inte som att bilden är 

gjord till mig.  

Bild nummer tre158 föreställer Bamse, det Christine minns om denna bild är att 

den förmodligen är gjord på fritis och att hon var ”sjukt missnöjd” med den 

eftersom hon börjat rita med en för mörk tuschpenna. På grund av att hon ritat 

med tuschpenna kunde hon inte heller korrigera sitt misstag. Ansiktet blev 

litet för långdraget och det ser enligt henne ut som att han har tandvärk. Hon 

säger sig komma ihåg att hon ritat flera ”Bamsar” på fritis och att det förmodligen berodde på 

att hon var så duktig på att rita av saker, duktigare än alla andra. Hon upplevde sitt avritande 

som en prestation som de andra barnen blev litet imponerade av. 

                                                            
156 Bild X: “Sten i skogen”, 4:3 år, akvarell. 

157Bild X: “Fin flicka…”, 5,2 år, färgpennor. 

158 Bild v: “Bamse”, 8:4 år, filtpennor. 
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Bild fyra och fem159 finns i ett 

hemmablock, detta är också 

prestationsteckningar konstaterar 

Christine, hon har ritat av bilder i en 

bok om djur. Hon noterar att hon valt 

att rita av djur med stora ögon, djur som hon som barn förmodligen tyckte var söta. I skolan 

gjorde hon liknande bilder. 

Bild sex160 är ett porträtt på en flicka som Christine gjorde när hon 

ritade tillsammans med en tre år äldre flicka under höstlovet när 

hon var ca 10:5 år gammal.  Christine väljer bilden därför att hon 

kommer ihåg att hon var jättemissnöjd med den, hon tyckte att 

Sofia ritade mycket bättre än hon själv. Sofia hade fått lära sig i 

skolan hur man ritar porträtt. Christine som då gick i årskurs 4 hade ännu inte lärt sig dessa 

knep i skolan, men litet längre fram fick även hon lära sig att rita stödlinjer för att få 

realistiska proportionen i ansiktet. 

Bild sju161 föreställer ett urtidslandskap med dinosaurier, 

Christine var ca 11:5 år när hon tecknade den.  Skälet till 

att den väljs ut är att jag angett den som en skolbild, vilket 

hon inte tror att det är eftersom det är sina plastdinosaurier 

som hon har ritat av. Hon konstaterar att bilden är rätt så 

skickligt gjord med tanke på att figurerna hon ritat av är små, mycket mindre än på bilden, 

och dessutom genomskinliga. Efter en stund säger hon att hon inte minns att hon gjort den här 

bilden, att hon bara minns plastsakerna som hon har ritat av. Men därefter konstaterar hon att 

hon nog trots allt minns att hon kämpat med ”det där benet”, det var svårt att rita av eftersom 

figuren var genomskinlig. Hon tillägger att landskapet som hon placerat in dinosaurierna i har 

hon hittat på själv.  

                                                            
159 Bild N: ”Ökenråtta och ekorre” och “Rådjursunge”, 9:7 år, blyerts. 

160 Bild m: “Flickansikte”, 10:5 år, blyerts. 

161 Bild c:“Dinosaurier”, ca 11 år, blyerts. 
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Bild åtta162 är en målning som Christine gjorde ca 12:6 år gammal under 

bildgruppsverksamheten. Den föreställer Bob Dylan och saknar mun och näsa 

därför att Christine trodde att hon skulle förstöra bilden med det fina håret om 

hon målade dit dem. Det fanns med andra ord en tanke bakom att målningen 

inte blev riktigt färdig. 

 

Bild nio163 är en pastellmålning som föreställer Christines mormors 

gamla leksaksgiraff, den målade hon ca 13 år gammal. Christine 

frågar mig om det stämmer att hon lämnade in bilden som 

arbetsprov när hon sökte till estetiska programmet på gymnasiet och 

det gör det. Hon säger sig inte ha något minne av att hon gjort 

bilden. Det blir jag litet förvånad över och påpekar att hon i alla fall måste ha varit mycket 

nöjd med bilden eftersom hon använde den som arbetsprov. Detta medger hon genom att 

konstatera att hon kanske tyckte att den såg litet personlig ut, det tycker hon fortfarande. 

Sedan säger hon litet oväntat att hon nog var litet missnöjd med fötterna, vilket motsäger att 

hon inte alls minns att hon gjort bilden.  

Bild tio164 är en akvarellmålning som Christine gjorde ca 14:6 år gammal, hon  

säger om denna bild att hon måste ha inspirerats av något gulligt, för barn. Hon 

väljer den för att hon tror sig minnas att jag sagt att den var ”skittråkig” och 

”tuttenuttig”, men att hon själv tyckte att bilden var fint avmålad. Jag har svårt 

att tänka mig att jag skulle ha sagt eller ens tänkt något sådant om målningen, 

inte sagt så om någon av hennes bilder överhuvudtaget. Men något måste jag ha sagt i 

anslutning till att hon gjorde den som gör att hon fortfarande associerar den till ett 

ifrågasättande från min sida. Christine svarar bestämt nej på min fråga om jag inte alltid sa att 

hennes bilder var bra.  

                                                            
162 Bild B: “Bob Dylan”, ca 12 år, akryl på pannå. 

163 Bild m: “Mormors leksaksgiraff”, ca 13 år, torrpastellkritor. 

164 Bild a: “Nalle I nattskjorta”, ca 14 år, blyerts och akvarell. 
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Bild elva165 är en liten akvarell som 

Christine målade ca 14 år gammal på 

landet hos mormor. Den valde hon för 

att hon minns att vi satt och målade 

samtidigt och att hon blev sur och 

missnöjd med sin bild därför att den inte såg ut som mina bilder och att jag blev sur och 

avundsjuk på henne för att hon klarade av att måla mindre perfektionistiskt än vad jag gjorde. 

Så då vi blev sura båda två, undrar jag, som inte minns annat än att jag beundrade hennes 

flyhänthet. Sura och sura, säger Christine, det fanns i alla fall en slags rivalitet mellan oss. 

Samtalet leder vidare till ännu en akvarell som hon målat sittande på mormors brygga. Där 

försökte hon inte måla som jag, utan snarare som jag sa att man skulle göra, litet friare och 

med flytande färger, men inte heller den blev hon särskilt nöjd med.   

Bild tolv166 säger Christine att hon valde på grund av de blåa 

skuggorna. Bilden målade hon i anslutning till att hon sökte till 

estetiska programmet, en av bilderna skulle vara en målning av 

den här karaktären. Hon konstaterar att det nog gick mycket 

snabbt att måla bilden och att det är utsikten från ett av fönstren i 

hennes flickrum. Vidare berättar Christine att hon gett bort bilden till mormor och att hon 

ångrat det litet grann eftersom hon fortfarande tycker att bilden är ganska fin. 

Den trettonde bilden167 som Christine väljer är en stor blyertsteckning som är 

det sista hon gjorde på det estetiska programmet på gymnasiet innan hon bytte 

linje. Litet förvånande säger hon att där var det också en väldig konkurrens, 

som om hon ofta konkurrerade med någon eller några när hon gjorde sina 

bilder. Motivet är en liten skrotbit i metall och uppgiften var att avbilda den i 

stort format. Den här bilden är typ den första jag kommer ihåg säger Christine efter en stund, 

ändrar sig och medger att några andra bilder kommer hon ihåg att hon har gjort. Men den här 

bilden minns hon verkligen, på ett annat sätt, till och med var i rummet hon satt när hon 

                                                            
165 Bild s och h: “Kolsjön”, 14:2 år, akvarell. 

166 Bild c: “Utsikt genom fönstret”, 15:11 år, akvarell. 

167 Bild f: “Stilleben”, 16:4 år, blyerts. 
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tecknade. På min fråga om hon blev nöjd med bilden svarar hon att hon inte riktigt är typen 

som blir nöjd med någonting hon gör.  

 

 


