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Sammanfattning 

 

I examensarbetet studerades bildutveckling som även jämförts med författarens egen 
uppväxtmiljö. 
Metoden har varit en litteraturstudie som behandlar ämnet estetiska uttrycksformer och 
kreativ uppväxt. Därtill har en granskning av författarens uppväxtmiljö gällande möjlighet till 
övande av kreativ förmåga tagits upp i relation till personlig utveckling.  
Jämförelse har gjorts med stadieteorier om utvecklande av barns bildanvändning.  
Genom dokumenterade av författarens egna bilder under tidiga år visades bildutveckling i de 
olika teckningsutvecklingsstadierna. 
Slutsatsen är att kreativ förmåga påverkas sannolikt av uppfostran fylld med möjligheten att få 
måla och teckna, något som bildlärare kan utveckla i arbetet med barn. 
Behov att som blivande lärare integrera bilden i de teoretiska ämnena kan utveckla dessa 
möjligheter ytterligare. 
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Inledning 

Hur blir vi de vi är? Påverkar uppväxtmiljön oss? Ibland undrar jag hur jag har blivit den 

personen som jag är idag. Hade jag blivit annorlunda om jag bott hos min pappa istället för 

mamma? Hade jag varit annorlunda som person om min mamma inte låtit mig måla så mycket 

som jag gjorde? 

Mina föräldrar skilde sig då jag var nio år, men ändå minns jag inte så mycket av min pappa 

under uppväxten. Det var mamma som introducerade mig till konsten genom att ta med mig 

till konsthögskolan där hon läste. Jag fick hjälpa till att måla, teckna och rita mm. Min pappa 

var sällan hemma då han spenderade mycket tid hos sina vänner. Han har alltid tyckt att man 

ska vara och klä sig på ett visst sätt som han ansåg vara rätt. När jag blev äldre, besvärade det 

mig ganska mycket. 

Jag har alltid hittat på kreativa saker under min uppväxt. Man kan säga att jag har fått 

tillåtelse att göra mycket, samtidigt som mamma var hård men rättvis. Hon var inte så noga 

med att jag kom hem med sönderslitna knäbyxor eller leriga kläder. Hon sa att kläder går 

alltid att laga och tvätta. Det är jag mycket glad över idag. Eftersom jag har sett att det finns 

överbeskyddande mammor som är mån om att deras barn inte ska smutsa ner sig eller på 

något sätt skada sig.  Jag minns att vissa av mina vänners föräldrar kunde vara riktigt hårda 

med att deras barn skulle akta sig för mycket, vilket ledde till att de inte fick leka överallt eller 

göra ”farliga” saker som att klättra i höga klätterställningar.  Det blev trist för mig att umgås 

med vissa vänner eftersom jag var van vid att springa runt på alla möjliga ställen och klättra i 

höga träd. Jag lekte riktigt mycket utomhus och jag hade många vänner som jag kunde hitta 

på många olika påhittiga aktiviteter med.  

Hemma målade jag mycket på många olika pappersformer och ytor som tex. wellpapp, 

kartong, baksidan av tapeter, vanliga A4:a etc. och med många olika sorters penslar. Jag 

minns den tiden som en rofylld och kreativ tid. (se bild1)  

Än idag är jag intresserad av att pyssla och använda mig av estetiska uttrycksformer. Under 

mina praktikperioder på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har det blivit naturligt att 

integrera min undervisning med kreativa inslag. Jag anser att det blir lättare och kanske mer 

roligt att lära sig då, men jag har inga konkreta bevis att det är så eftersom jag vet mycket väl 

att alla barn lär sig på olika vis.  

 

Leker barnen lika mycket idag som för 20 år sedan? Är barnen lika kreativa idag med att 

måla, leka utomhus etc.? Sitter de hellre framför tv: n eller datorn? Själv tycker jag inte att 
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barnen är lika kreativa som förut. När det köps leksaker idag utelämnas inget åt fantasin. 

Enligt mitt tycke spenderar barnen alldeles för mycket tid att själva sitta framför datorn med 

att chatta och spela. Sådant hade inte jag när jag växte upp. Visserligen kom t.ex. tv- spelet 

Nintendo senare på 80 – talet men dessa apparater tog inte över någons fritid på samma sätt 

som jag anser att de gör idag. 

 

Syfte  

Att jämföra min egen utveckling med information som finns i litteraturen om barns uppväxt i 

olika stadier.  

Att beröra några skillnader med min uppväxt och t.ex. med teorier om teckningsutveckling. 

 

Frågeställningar 

Hur har min uppväxtmiljö påverkat mig som person vad beträffar kreativ förmåga? 

Hur ser litteraturen på stimulans på kreativ förmåga? 

 
Metoder 

Jag har gjort en litteraturstudie i huruvida en kreativ uppväxtmiljö kan påverka barns 

utveckling och jämföra det med min egen uppväxt.  

Jag har använt mig av många böcker som har tagit upp ämnet bild och kreativa 

uttrycksformer.  

 

Litteraturgenomgång 

Kari Carlsen och Arne Marius Samuelsen har skrivit boken Intryck och uttryck. Boken ger en 

teoretisk grund för förståelsen av de estetiska ämnena. 

Jag har använt två böcker av Margareta Lööf Eriksson. Dessa heter Mera bildarbete och 

Bildarbete bland barn. Den förstanämnda boken handlar om skapandets mångfald, glädje och 

nytta för skolbarnen i en undersökande pedagogik. Den andra boken handlar om bildspråkets 

roll i inlärning och personlighetsutveckling i förskola och skola.   

Ulla Löfstedt har skrivit en rapport som heter Barns Bildspråkliga Utveckling. Det är en 

sammanställning av teorier om barns teckningsutveckling. 

Brit Paulsens bok Estetik i förskolan innehåller redovisningar av psykologiska och 

kulturhistoriska teorier om konst och estetik såväl som råd om hur man kan arbeta praktiskt 

med estetisk verksamhet. 
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Adriana Santiagos bok Bild och form berättar om hennes verkstad i Spanien, som är ett bild- 

och formcentrum för barn. Den har som målsättning att stimulera barnens skapande och att 

låta dem öva i att uttrycka sig på ett friare sätt. Avsikten med den verkstaden är inte att göra 

barnen till konstnärer eller liknande, utan att skapa en undervisning som baserar på frihet, 

tillgång till och aktiv delaktighet i en kultur. 

Karin Wallin har skrivit om daghemmen i Reggio Emilia i Italien och jag har använt tre av 

hennes böcker. Dessa böcker heter Ett barn har hundra språk, Om ögat fick makten och 

Reggio Emilia och de hundra språken. Dessa tre böcker handlar om skapande pedagogik på 

de kommunala daghemmen i Reggio Emilia. 

 

Resultat 

Är det viktigt att få uttrycka sig? 

Adriana Bisquert Santiago skriver i sin bok Bild och form att det finns beklagliga brister för 

barnens kreativa verksamhet i undervisningen såväl som i hemmet. Hon tycker att barnen står 

utanför ett kulturellt sammanhang. Hon menar då att barnen är som åskådare i dagens 

konsumtionssamhälle och inte en del av det. Hon anser att den kan medverka till att skapa 

harmoniska människor, bättre mänskliga relationer och således också ett bättre samhälle.  

Enligt Santiago är det livsnödvändigt för varje människa att få uttrycka sin inre värld och att 

få delge sina tolkningar av omvärlden. Drivkraften till allt konstnärligt skapande kommer från 

att man få uttrycka sig och delge andra det man känner. Hon skriver vidare att människan är 

omgiven av yttre miljö, sitt kulturella arv som påverkar på olika sätt och att detta styr 

människans djupaste inre. Varje tolkning, varje konstverk är uttryck för ett ”jag” som frigör 

sig inför sig själv och inför sin omgivning. Enligt Santiago ska man låta barnen skapa fritt 

eftersom det 

”skapar mer helgjutna människor och bättre mänskliga relationer” 1 

Jag citerar en konstpedagog vars namn inte är med i boken Bild och form sid. 16. Han nämner 

lite om nödvändigheten i att uttrycka sig bildmässigt:  

”När barnen drar sig tillbaka från de vuxnas värld för att under några frivilligt valda timmar 

ägna åt att uttrycka sig, när de sätter igång med att måla, så glömmer de skolan, syskon och 

föräldrar (…) Det är som om den här aktiviteten lägger beslag på all deras energi, bevattnar 

några förtorkade inre skrymslen och ger dem impuls till att detta vitala och nödvändiga 

                                                 
1 Santiago Bisquert Adriana (1982) Bild och form. Kristianstad: Boktryckeri Ab sid.12 
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kommer ännu en nödvändighet, nämligen den att uttrycka sig. Så föds en ny uppriktighet, ett 

annorlunda sätt att vara.” 

Jag fastnade för detta citat eftersom jag känner igen mig i det. Jag minns att jag kunde gå iväg 

till mitt rum och ta fram målarfärg och börja måla. (se bild 2) 

 

Britt Paulsen skriver i sin bok Estetik i förskolan
2
 om hur estetiska aktiviteter kan påverka oss 

på ett positivt sätt. Hon menar att estetiska aktiviteter kan ge självinsikt. Man kan vinna insikt 

om sina egna gränser och möjligheter.  

Aristoteles antydde att estetiska upplevelser för det första skapar glädje genom att lära oss 

något om tingen runt omkring oss. Han underströk också att estetiska upplevelser minskar 

ångest. Jag var mycket nyfiken och social som barn och tyckte mycket om att prova på nya 

saker och var sällan rädd för någonting. Det sitter kvar än idag, dock känner jag att jag inte är 

lika framåt och social som när jag var ett barn. 

Santiago säger att om man får ett barn medvetet om det nödvändiga i att uttrycka sig fritt, kan 

man räkna med att barnet sedan kommer att kräva det som en rättighet. Barnet kommer att bli 

säkrare på sig själv och få bättre möjligheter att kommunicera med andra.  

Dr. G. Nissens som var västtysk barn- och ungdomspsykiatriker, f 1923 forskade om barns 

depression. Enligt honom är barns depression i skolåldern orsaken till att de inte bemöts med 

det allvar som de borde. Han säger att förekomsten av depressiva symptom är betydligt 

mycket större bland elever som utsatts för auktoritära uppfostringsmetoder än de som 

uppfostras demokratiskt.  De barn som uppfostras mot sin naturliga utveckling är ett barn som 

ofta faller ner i depressiva tillstånd. Santiago kommenterar detta med att pedagogiken är 

endast en omständighet i den miljö där barnet utvecklas. Men varje bidrag inom pedagogiken 

som kan förebygga sjukliga tillstånd hos barnen är positivt, hur litet det än är. 

Jag är uppvuxen i ett demokratiskt hem. Jag har alltid varit mig själv och aldrig känt mig 

allvarligt deprimerad. Jag hade tillåtelse att få utlopp för mina känslor då det behövdes och 

jag kunde uttrycka mig via konsten och lekstunderna ute på gården.  

Santiago hävdar att allt vad vi gör i bild och form är tolkningar av det vi ser och känner. Hos 

barnet är känslominnet mer påtagligt eftersom barnets första kontakter med omgivningen är 

av känslomässig art. Vi vuxna måste se till att barnens möjligheter inte krymper när det gäller 

                                                 
2 Paulsen Brit (1996) Estetik i Förskolan. Lund: Studentlitteratur 
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att överföra de känsloupplevelser som de haft. Vi måste låta barnen återskapa dem i bild- och 

formuttryck. På så vis kommer de att skildra vad barnet verkligen känner.  

Margareta Lööf Eriksson menar i sin bok Mera bildarbete att det är mycket viktigt att 

respektera och ta barns arbeten på allvar. Man ska bemöta dem utifrån deras egna 

förutsättningar.  

Då barnen håller inne med mycket fantasi ska man enligt Santiago som lärare gärna öva deras 

uppfinningsförmåga med dem genom att t.ex. lyssna på musik och be dem tolka det, lyssna 

till en saga och låta dem måla utifrån den osv. Hon nämner att det är viktigt att tänka på att det 

finns barn som inte fått träna på att uttrycka sig. Ett sådant barn uttrycker sig oftast genom 

stereotypa bilder som prinsessor, solar, hus. Detta kan bero på att barnet inte känner sig fritt 

och att de känner kraven på sig själva att det ska bli fint och prydigt. Dessa barn tittar ofta på 

grannens teckningar och försöker härma dessa eftersom de känner sig osäkra på sin egen 

förmåga. När barnet målar, försöker de i första hand uttrycka innehållet, inte det estetiska 

yttre formen. I boken är det ett exempel på ett barn som ritade ett drömmande barn och 

hennes kommentar på teckningen var: ”Jag har gjort huvudet av stenar, därför att när man 

drömmer så känns huvudet mycket tungt”3  

Santiago skriver att barnen avbildar vad de vet om sakerna, inte vad de ser, och för detta 

använder de ett symbolspråk, ett språk som ändrar sig stegvis i linje med barnens utveckling.  

Hjärnan är föränderlig under livets gång, men den utvecklas allra mest under småbarnsåldern. 

Karin Wallin har besökt Reggio Emilia två gånger och delar med sig sina erfarenheter 

därifrån. Hon skriver att det är då vårt viktigaste kunskapsinstrument byggs upp för hela livet. 

De barn som är i förskoleålder kan formas princip hur mycket som helst. Alla utvecklar sitt 

eget sätt att ta in kunskap. Barnen tar till sig och uttrycker sig var och en på sitt sätt. 

”Inlärning är både social och en individuell process.”4     

Många gånger när barnet målar och skapar glömmer man bort att berömma själva processen. 

”Det som berikar barnets kreativitet är inte det skapande verket i sig utan den kreativa process 

under vilket det tillkommer.”5 Att uppmuntra processen i barnets skapande stärker deras 

personlighet. Santiago säger vidare att om vi på ett vördsamt sätt iakttar och bistår barnet i de 

här ögonblicken så kan vi stegvis uppfatta den där hemliga dialogen som barnet för med sitt 

                                                 
3 Santiago Bisquert Adriana (1982) Bild och form. Kristianstad: Boktryckeri Ab 
4 Wallin Karin (1996) Reggio Emilia och de hundra språken. Eskilstuna: Tuna Tryck AB sid.98 
5 Santiago Bisquert Adriana (1982) Bild och form. Kristianstad: Boktryckeri Ab sid.25 
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verk. Ibland kan barnet bli jätteglad och är sprallig medan denne skapar och ibland kan det 

plötsligt vända helt. 

Det är vanligt att teckningen är barnets första demonstration när det gäller att uttrycka sig i 

bild och form. Att ge dem papper och penna i handen är det lättaste sättet att låta barnen hålla 

sig sysselsatta. Vad personalen på dagishemmet i Reggio Emilia tänker på är att barnen har en 

stor kraft att vilja växa och utvecklas, men de klarar inte av att göra det ensamma. De behöver 

vuxna som ser och lyssnar på dem. Vuxna som är villiga att utmana dem och hjälpa dem att 

överskrida tidigare gränser.   

 

Santiago skriver om något som hon kallar ”det tomma rummet” vilket innebär att barnet 

skapar ett rum som denne kan känna som sitt eget känslomässigt och formmässigt genom att 

t.ex. använda sig av möbler och filtar för att bygga en koja i vardagsrummet. Detta rum kan 

ses som en tillflyktzon från de vuxna. Detta handlande utvecklar barnens kreativitet på det 

rumsbildande planet på ett mycket tydligt och rakt sätt. Att som vuxen trampa in i kojan och 

eventuellt förstöra det kan vara för barnen som att ta deras teckningar och riva isär dem. Hon 

säger att detta händer allt för ofta utan att vi vuxna tänker på det. Om barnen får ett färdiggjort 

tält som i en bestämd form och är svår att ändra på berövar vi barnens egen kreativitet.  I detta 

s.k. tomma rummet har barnen förmågan att skapa något och söka ett uttryck för sina känslor. 

Om vi struntar i att uppmuntra och vidareutveckla detta utsätter vi risken att känslan av detta 

rum försvinner för barnen. 

 

Santiago skriver vidare om något hon kallar för ”det fyllda rummet” vilket innebär ett rum 

som är fylld med material som lera, gips, block av stenar och träd och så vidare som barnen 

kan använda sig av för att träna på att skapa olika saker och ge dem möjlighet till uttryck. 

Detta arbetssätt är meningsfullt för barnen och vi bör notera att dessa rum är varandras 

motsatser och att barnen vet om det.  

Santiago tar upp lite om hur vi vuxna ska presentera färg för barnen. Hon skriver att vi bör 

göra barnen förtrogna med färgen som ett skapande språk, ett formspråk. Inte något som 

”fyller ut” teckningen. Hon tror att detta kan vara en orsak till att barnen förlorar sin 

spontanitet och blir skygga för att gå över gränserna och blir mer och mer pedantiska. Deras 

första kontakt med färg bör gå till på så vis att de får en stor mängd med färgburkar framför 

sig, ger dem stora papper och låter dem själva undersöka och upptäcka färgerna utan någon 

speciell instruktion. Hon tycker att varje människa borde få möjlighet att upptäcka färgens 
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värld och färgernas uttryckskraft. Detta kan vara lite jobbigt i början men innebär också att 

man får ännu ett språk att uttrycka sig med.  

Eriksson skriver i sin bok varför barnens bildskapande blir sämre. Hon berättar där om 

forskaren Howard Gardner, forskare. Känd för att ha lanserat teorin om multipel intelligens. 

Han menar att anledningen till att barnens bildskapande anses bli sämre då de börjar 

skolåldern, är skenbar. Han säger att barnen genomgår en förändring som är nödvändig för 

dess fortsatta utveckling. När de kommer upp till skolåldern vill barnet mer och mer lära sig 

behärska de normer som gäller i vuxenvärlden. ”Den avtagande originaliteten och friheten 

tycks vara ett nödvändigt pris som barnet måste betala för att lära sig samhällets visuella 

symbolsystem.”
6  

 

Olika barns sätt att vara 

Santiago skriver om olika sorters barn. Om deras olika attityder inför kreativt skapande. Hon 

kallar vissa för ”De små genierna” vilket innebär barn som överdrivet uppskattar vad de själva 

gjort. Processen för dessa barn är oviktig, det är slutprodukten som spelar roll. Detta betyder 

oftast dåligt självförtroende gällande sin skapande förmåga. Detta kan bero på att någon 

vuxen har på ett överdrivet sätt uppskattat barnens verk och inte nämner mycket om själva 

arbetsprocessen. Barnet har kanske blivit kallad för olika begrepp som denne inte alltid 

uppfattar, t.ex. geni eller konstnär. Detta gör att det sätts mer press hos barnet att alltid få 

beröm som enligt Santiago är en av de sämre formerna för fostran. 

”De här barnen blir slavar under sina egna verk. Deras arbeten blir brådmogna små geniers 

verk som tar död på frihetsupplevelsen.” 7   

Detta är ofta barn som rabblar upp alla konstnärer och vet allt om deras verk, osv. men de 

saknar det viktigaste, känslan i att skapa. De vet, som hon nämner i sin bok, inte hur Goya 

Spansk målare och grafiker 1746-1828, kände när han målade, de kan inte glädjas åt hans 

verk för att de vågar i grunden inte släppa till sin egen känsla.  För att dessa barn ska få sin 

förmåga att våga släppa loss och våga skapa fritt utan press säger Santiago att man inte ska 

bryskt sluta uppmuntra deras verk, utan man gör det utan att överdriva. Arbetsprocessen som 

är viktig ska uppmuntras och man ska hjälpa dem att uppskatta vad de andra barnen gör för att 

på så vis börja se vad de själva gör. Två andra män skriver i sin bok Intryck och uttryck om 

hur man ska se de estetiska ämnena som t.ex. bild och form. ”Vi menar att det är viktigt att vi, 

                                                 
6 Eriksson Lööf Margareta (1993) Mera bildarbete. Falköping: Gummessons Tryckeri AB 
7 Santiago Bisquert Adriana (1982) Bild och form. Kristianstad: Boktryckeri Ab  sid. 44 
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oavsett vilken åldersgrupp vi koncentrerar oss på, ser på konsten som något som ger liv, 

näring och inspiration åt det vi sysslar med. Barn är inte konstnärer men de kan lära sig 

konstnärliga uttryckssätt. Barn arbetar på sitt sätt med att utveckla färdigheter i att använda 

tekniker för olika medier (uttrycksområden).” 8 

Motsatsen till dessa ”genier” är barn som kallas för ”konstnärligt dumma”. Det påstås helt 

sakna känslighet och estetiskt sinne. Just dessa barn är enligt Santiago speciellt känsliga och 

känner av stämningen i rummet på en gång. Dessa barn ritar oftast stereotypa teckningar 

eftersom de inte vill bli negativt bedömda. De tecknar som de tror de vuxna vill se. 

Bemötandet för dessa barn ska ske utan bedömning av deras arbete oavsett hur deras verk ser 

ut. Det räcker med att de accepteras och att de får känna att de kan skapa hur de vill utan att 

bli värderade. 

 

I förpuberteten brukar barnen gå in i det s.k. ”självkritiska stadiet”. Den är ofta stark och 

intensiv. Deras egna mål är för höga och ofta man får höra att ”Det blev fult, det blev inte bra” 

osv. Denna period är svår för dem, eftersom de kan sluta in i sig själv och vägrar att skapa. 

Detta kan drabba alla barn oavsett uppfostringsform. Som lärare måste man ägna speciellt 

mycket tid åt dessa barn. Som pedagog ska det uppmuntras att arbeta mot de mål som är 

rimliga.   

Sedan finns det barn som Santiago kallar för ”kopisterna”. Dessa barn tittar gärna till grannen 

och gör likadant. Många blir bekymrade över detta men Santiago säger att det inte alls 

behöver vara så farligt. Läraren ska notera vem barnet tar efter och studera noga hur de gör 

det. Därefter blir det lättare att lära känna barnet och motivera och hjälpa denne att hitta sina 

egna uttrycksformer, sedan bryr de sig inte längre om att härma någon annan. 

  

Det finns barn som kan engagera sig i andras teckningar väldigt mycket vilket enligt Santiago 

är positivt eftersom de kan studera vad den andra gör och få inspiration till sitt eget arbete 

”(…)sådana barn begränsas inte i sitt eget fria skapande utan deras uttrycksfullhet ökar 

istället.”9 Hon antar att de får rikare möjligheter som vuxna och att de förstår att uppskatta en 

kulturell miljö och själva delta i den tillsammans med andra, en kulturell miljö som de känner 

sig tillhöra.   

                                                 
8 Carlsen Kari, och Samuelsen Arne Marius (1991) Intryck och uttryck. Stockholm: Runa Förlag Ab sid. 18 
9 Santiago Bisquert Adriana (1982) Bild och form. Kristianstad: Boktryckeri sid. 46 
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Alla barn som känner sig hjälplösa och okunniga börjar inte direkt att kopiera andras arbeten 

eftersom det finns de som tycker att det känns fel att göra så. De brukar reagera istället med 

att rita upprepande gånger en och samma figur, som t.ex. ett grönt träd. De upprepar denna 

teckning mycket ofta. Men detta ska inte hindras utan man ska låta dem rita oändligt många 

träd. Det som kan göras är att stimulera deras intresse för nya ämnesområden och när de 

börjar uppleva flera sätt att uttrycka sig på är de på god väg att bredda sin bildvärld.  

De barn som absolut inte får nonchaleras är de barn som Santiago kallar för ”de räddhågade”. 

Dessa barn har mycket svårt att vara kreativa och ta egna beslut. De ställer ofta frågor som 

”Vad ska jag göra?” ”Blir den här färgen bra?” ”Hur ska jag göra?” ”Hjälp mig.” Läraren 

måste i det här fallet se till att barnet integreras i arbetet, men inte allt för mycket för att 

tanken är att barnet själv ska hitta vägen dit. 

 

Santiago är totalt emot att uppmuntra till någon form av tävlingsanda bland barnen. Hon 

tycker att det är ett av det sämsta uppfostringssättet. Vi får aldrig nämna orden bättre eller 

sämre. Alla barn är olika och det är deras personlighet och egenhet som ska utvecklas på 

individnivå. I dagens samhälle är det mycket konkurrens som gäller. I skolan anordnas det 

tävlingar där man väljer vissa arbeten som dekoreras. Santiago säger det viktigaste är att alla 

barn ska känna sig delaktiga och uppskattade. De ska få möjlighet att visa upp sina arbeten, 

men det ska vara på lika villkor. 10 

 

Teckningsutvecklingsstadier 

Det finns flera olika teorier om barnens bildutveckling. Ulla Löfstedt har skrivit om barns 

bildspråkliga utveckling Hon har gjort en bildutvecklingsbeskrivning enligt Lowenfeldt som 

är professor i ”art education” 

De olika stadierna bildar tillsammans en riktning i utvecklingen. De är inte helt separerade 

från varandra utan är mer eller mindre tydliga i utvecklingsprocessen.11 

 

Klotteristadiet                                         2-4 år 

Det förschematiska stadiet                      4-7 år 

Schemastadiet                                         7-9 år 

Begynnande realism                                9-12 år 

                                                 
10 Santiago Bisquert Adriana (1982) Bild och form. Kristianstad: Boktryckeri 
11 Löfstedt Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. (Pedagogiska rapporter nr 9) Jönköping: Högskolan sid.9 
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Det pseudonaturalistiska stadiet             12-14 år 

Puberteten                                                14-17 år 

 

Klotterstadiet 

I detta stadium kan tre typer av klotter urskiljas. Oordnat klotter, kontrollerat klotter och sist 

benämnt klotter. 

 

Oordnat klotter är då barnet ännu inte har visuell kontroll över sina klotterrörelser. 

Kontrollerat klotter är då barnet förstår sammanhanget mellan rörelser och märkena på 

papperet. Rörelserna blir bestämda och upprepas i olika riktningar som i cirkelrörelser, 

horisontell riktning osv. 

Det benämnda klottret kommer sist. Klottret behöver inte se så mycket annorlunda ut men det 

är mer medvetet val av kombinationer av olika typer av klotter. 

I klotterstadiet har färgerna en liten betydelse. Dessa används mer slumpmässigt. Det som är 

viktigt är rörelserna och det som avtecknas på pappret. Senare förstår barnet skillnaderna på 

färg och börjar tänka på vad som används.12 

 

Det förschematiska stadiet 

I detta stadium kännetecknas barnens användning av olika ritformer som de utvecklat under 

klotterstadiet. Med hjälp av dessa målar de igenkännliga framställningar av föremål i sin 

omvärld. Ett annat kännetecken är att de bildmässiga tecknen barnen använder förändras t.ex. 

blomman barnet tecknade igår ritas annorlunda idag.  

Den mest vanligaste föreställande figur ett barn tecknar är en människa. Den brukar då 

tecknas med en cirkel som huvud och två streck som ben s.k. huvudfotingar. Detaljerna är inte 

viktiga i detta stadium.  

Det som är typiskt i detta förschematiska stadiet är att figurerna som barnen ritar inte är 

placerade i någon speciell ordning på papperet. 

Även i detta stadium har färgen ingen betydelse. Det finns inget samband mellan valet av färg 

och föremålet som tecknas. Här är fortfarande formen viktigast.13 

 

 

 

                                                 
12 Ibid sid.9 
13 Ibid sid.10 
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Schemastadiet 

I detta stadium når barnen ett mer stabilt framställningssätt. Barnen börjar teckna olika figurer 

på ett visst sätt. Barnen finner principer för framställning av olika saker i sina bilder. Detta 

kallas även för schema. Dessa scheman är individuella. För en del barn kan ett schema vara 

mycket fylligt och detaljerat, och hos andra barn väldigt enkelt och kanske mindre detaljerat. 

Varje barns schemaframställning har ett personligt uttryck.  

Det första schemat för människofiguren är att den i regel visas framifrån i en regelbunden 

avbildning. Ett mycket vanligt schema är en baslinje längs nederkanten av pappret. Om det 

ska föreställa en bild utomhus förekommer också vanligtvis en himmelslinje längst papperets 

överkant. 

Det finns ett gemensamt drag för de olika scheman som förekommer under detta stadium och 

dessa är att de inte innehåller något synbart djup. Det som även är typiskt för stadiet är att 

scheman för barnens storleksförhållande inte överensstämmer med verkligheten.  

I detta stadium har däremot färgen en betydelse. T.ex. är gräset alltid grönt och himlen alltid 

blå. Alltså överensstämmer färgen en viss del med verkligheten, men färgerna ändras inte 

trots att det skulle regna eller snöa i teckningarna. 14 

 

Begynnande realism 

Under detta stadium överger barnet de enkla, geometriska former som det tidigare byggt upp 

sina figurer med. Här försöker barnet teckna proportionerligt enligt verkligheten. Detaljer är 

viktiga då dessa oftast bearbetas noga. 

Det typiska som illustrerar könsskillnaderna är att människofigurerna avbildas med hjälp av 

t.ex. kläder och hår. Djur- och människofigurer har en mer riktig utformning än under de 

tidigare stadierna. Teckningarna kan bli lite stela och känslolösa enligt Lowenfeldt, eftersom 

barnens intresse är nu mer på fasta mönster och dekorationer. Ännu skildras inte veck, ljus 

eller skugga i t.ex. kläder i barnens teckningar.  

Himmelslinjen breds ut till en yta som kan möta basytan. Nu finns det inte ett uppe och ett 

nere, utan också framför och bakom. Figurerna i bilden täcks delvis av himmelsytan eller 

basytan. Efter ett tag läggs de även så att de överlappar varandra, vilket ger en vink till ett 

bilddjup. 

Val av färg är under detta stadium mer flexibelt och intresset är mycket större än tidigare. 

Exempelvis kan de välja två olika gröna färger för gräset och trädet. Färgerna ändras inte 

                                                 
14 Ibid sid. 11 
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beroende på skugga eller ljus, däremot kan barnen använda färgen som symboliskt genom att 

t.ex. måla ett ansikte rött för att visa att figuren är arg.15 

 

Det pseudonaturalistiska stadiet 

I detta stadium strävar barnen efter att teckna så naturtroget som möjligt. Människor återges i 

olika ställningar och de försöker att måla dessa i olika rörelser. Dessa framställningar av 

människor är ofta mycket idealiserade. Karikatyrframställningar är vanliga. Barnen har ett 

mer utvecklat bilddjup och överlappning, storleksförminskning, färgskiftning beroende av ljus 

och skugga, används nu också.16 

 

Puberteten 

I pubertet stadiet experimenterar barnen mycket med bilduttryck. Tonåringarnas sätt att 

teckna kan skifta från dag till dag. 

Den mänskliga figuren avbildas oftast som porträttbild. I porträttbilderna försöker de ge 

uttryck för individuella drag och olika sinnestillstånd. När de tecknar människor i helbild är 

könskarakteristiska ofta överdrivna. Att rita till symboler och ord är vanligt eftersom det 

tillhör deras kultur.17 

 

Fem kategorier av barnbildteorier och deras konsekvenser 

Det finns olika teorier om teckningsutveckling. Ulla Löfstedt har skrivit om psykologen 

Elisabeth Clarkes teckningsutvecklingsteorier och har delat in dessa i fyra kategorier. 

Kulturteorin har utgångspunkter i Gombrichs teori om konstens utveckling. 18 

 

1. Personlighetsteorin – barn tecknar vad de känner 

2. Upprepningsteorin – barn tecknar arketypiska bilder 

3. Den kognitiva utvecklingsteorin – barn tecknar vad de vet 

4. Den perceptuella utvecklingsteorin – barn tecknar vad de ser 

5. Kulturteorin – barn tecknar vad de ser i andras bilder 

 

 

 
                                                 
15 Ibid sid. 13 
16 Ibid sid.15 
17 Ibid sid.15 
18 Ibid sid. 17 
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Personlighetsteorin 

Enligt Herbert Read, professor i konsthistoria. Han är känd för sin bok ”Uppfostran genom 

konsten” har barnets första bilder ingen grund i iakttagandet av den synliga omvärlden. Bilden 

föreställer endast känslomässiga sinnesintryck som barnet associerar med det som bilden 

föreställer.  

Read ser konsten som en möjlighet till balans mellan människans yttre och inre värld. Han 

menar att balans ska nås genom fostran där konsten är en central plats och inte en terapiform 

när skadan redan är skedd. Exempelvis då ett barn p.g.a. en ensidig fostran endast inriktad på 

intellekt redan råkat i obalans.  

Personlighetsteorin i bildskapande innebär spontana omedvetna processer och varje 

pedagogiskt ingripande kan skapa störningar. Påverkan från vuxna betraktas som störande 

moment i barnens naturliga utveckling. Den vuxna ska uppmuntra och föröka bevara barnets 

spontana bilduttryck så länge som möjligt.19 

 

Upprepningsteorin 

Rhoda Kellog, förskolelärarutbildare. Känd för sin stora samling av barnbilder från hela 

världen har gjort många analyser av barnteckningar och dragit slutsatsen att barns 

teckningsformer är universella och har arketypiskt ursprung. Hon har hittat likheter mellan 

teckenformer i barnbilderna och teckenformer som finns i de förhistoriska grottmålningarna.  

Utifrån vad vi nu vet om barnkonst, kan vi säga att dessa forntida tecken har upprepats av 

varje generation av barn (Kellog, 1970) 

 

Barnens bilder utvecklas ur sig själva. Barnet urskiljer i det första klottrandet olika former. 

Dessa former kombineras till mer sammansatta formationer. De första föreställande figurerna 

byggs uppmed hjälp av de tidigare teckenformerna och formkombinationerna. Barnens bilder 

är oberoende av den yttre verkligheten upp till fem år. Utseendet på barnteckningarna är inte 

alls beroende av hur verklighetens ser ut eller vad barnen vet om den. De får sin form genom 

estetiska överväganden. 

Enligt Kellog har alla barn en grundläggande estetisk förmåga, alltså en känsla för rytm och 

balans som styr deras bildframställning. 

                                                 
19 Ibid sid.19 
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Upprepningsteorin säger att det inte finns något att lära genom bildskapande, eftersom 

bilderna är arketypiska och har sitt ursprung i den gemensamma källan - i det 

undermedvetna.20 

 

Den kognitiva utvecklingsteorin 

Denna teori ser barns bildskapande som beroende och speglande av det stadium i kognitiv 

utveckling som barnet befinner sig i. Enligt denna teori kan barnen endast teckna det som de 

har en uppfattning om. Vad barnet vet beror på vilket utvecklingsstadium det befinner sig i. 

Alltså reflekterar barnets bilder dess kognitiva utveckling.  

 

Eftersom teckningarna är en återspegling av vad barnet vet så kan inte deras sätt att teckna 

vara fel. Som t.ex. när barnet ritar profilen av en bil så ritar de alla fyra hjulen trots att det 

endast är två som egentligen syns. Lowenfeldt talar om det ”aktiva vetandet” som han menar 

kommer till uttryck i barnens bilder. Som jag tidigare skrev om exemplet med 

människofiguren ritar barnen ett huvud och två streck som ben ”huvudfoting”. Lowenfeldt 

säger såhär om det  

”Ett femårsbarn menar att ett huvud är viktigt för att äta och tänka, och att ett ben är viktiga 

när man skal springa.” (Lowenfeldt, 1972) 

Barnet skaffar sig nya erfarenheter om omvärlden allt efter att det växer upp. 

”Små barn målar och tecknar utan hämningar, men vartefter de växer blir de mer och mer 

medvetna om bildresultatet och uttrycker sig minde och mindre spontant och ohämmat. De 

har utvecklat en kritisk uppmärksamhet” (Lowenfeldt, 1972) 

 

Detta hämmande menar han beror på att barnet utvecklas mer mot ett tänkande, medveten 

som en individ. För många betyder det här att de aldrig uppnår det sista stadiet i utvecklingen, 

men för de andra övergår att rita från det man vet till det man ser. 21 

 

 

Den perceptuella utvecklingsteorin 

Denna teori innebär att barn tecknar saker såsom de uppfattar dem. Teorin ansluter sig till en 

gestaltpsykologisk syn på perceptuell utveckling, vilket innebär utvecklingen från 

sinnesintryck i enkla, oartikulerade helheter mot mera urskiljbara detaljer. 

                                                 
 
21 Ibid sid. 23                                                                                                                        
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Rudolf Arnheim, psykolog med stark anknytning till gestaltpsykologin stödjer lagen bl.a. om 

differentieringen vilket han nämner som exempel, cirkeln. I bildåtergivning står den för alla 

tänkbara figurer till dess att de utmärks genom särskiljande detaljer.  

Cirkeln är den första tydliga formen som framträder ur det mer eller mindre okontrollerade 

klottret. Denna perceptuella omvandling främjar en annan händelse i bildskapandes 

utveckling nämligen insikten att figurer ritade på papper kan stå för andra föremål i 

omvärlden. 

När barnen börjar teckna cirklar ser de cirklar i allt. Med andra ord ritar de cirklar även om 

det ska föreställa en anka, ett hus, en gris osv. 22 

 

Kulturteorin  

Det är vanligt att barn härmar andra barns teckningar. Som Ulla Löfstedt skriver är barns 

inflytande på andra barn en av de övervägande inflytelsefaktorerna och en av de viktigaste för 

barns bildskapande. En orsak till det, kan vara säger hon att andra barn är de enda människor 

som barnet ser teckna i sin närhet. När barn inte är nöjda med sin egen teckning vänder de sig 

till grafiska framställningar av andra barn, vuxna och bildmedia. Hon säger vidare att den 

klassiska teckningen med huset, dörren och två fönster, ritas av många barn och som 

förmodligen är ett bildlån från generation till generation.23                                                                                  

Marjorie och brent Wilson, bildpedagoger. Forskat om hur barn lär sig göra bilder 

undersökningar upptäckte de att de mest framgångsrika och skapande barnen lånade figurer 

och bilder i populärmedia i sina teckningar. Detta kunde ske redan före sex års ålder. 24 

 

Eriksson framför i sin bok Bildarbete bland barn att hon inte kan följa någon speciell teori. 

Hon tycker att det finns sanning i alla dessa teorier. Hon säger att man måste ta hänsyn till de 

olika mognadsnivåer som barnen befinner sig i och helt enkelt acceptera alla uttryck från 

huvudfotingar till realistisk återgivna profiler i en och samma åldersgrupp och uppmuntra alla 

att våga gå vidare i sitt eget personliga bildspråk utan att härma andra.           

   

Mannen bakom daghemmet i Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi var en man som kämpade för sin vision om barn med hundra språk och 

rättighet att uttrycka dem alla. Han började i ett kommunalt daghem i Reggio Emilia som idag 

                                                 
22 Ibid sid. 29                                                                                                                                                                                                                
23 Ibid sid. 36 
24 Ibid sid. 40 
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är mycket känd för sina kreativa arbetssätt. I daghemmet finns det många olika rum för olika 

aktiviteter. Piazzan är en central lek utrymme med olika aktivitetspunkter kan väcka barnens 

intresse och fånga upp och koncentrera deras lek. I Reggio ser man miljön som en pedagog. 

Alltså vill man att miljön ska stimulera och inspirera barnen. Den ska kunna utmana dem i 

deras tankar och fantasier och uppmuntra dem till kunskapens alla möjligheter. Eriksson säger 

i sin bok Bild arbete bland barn att det viktigaste en vuxen kan göra är att inte störa barnet i 

sin utveckling utan bara finnas till hands vid frågor och annan hjälp att förmedla ett kreativt 

klimat runt barnet.  

 

I daghemmet Reggio Emilia säger Vea, bildlärare att det gäller att hitta balansen för hur 

mycket en vuxen ska lägga sig i barnets arbete. Alla barn behöver olika mycket stöd och det 

är bra att det ges till dem så länge den är uppriktig och respektfull. Hon säger vidare ”Om den 

vuxna finns med för mycket med sina frågor och understrykningar, kanske barnet inte är 

kapabelt att göra samma erövringar i sin bild utan detta stöd.”25
  

 

Min egen bildutveckling 

Min mamma fotograferade mina teckningar som jag målade och ritade under min uppväxt. 

Många av dessa dokumenterade foton har jag använt mig av i detta arbete. Den äldsta bilden 

stämmer väl in på den perceptuella utvecklingsteorin som innebär att barn tecknar saker 

såsom de uppfattar dem. Under denna utvecklingsteori ritar barnet cirklar som kan föreställa 

allt. Jag hade en period då allt jag ritade tydligt kunde ses som cirklar.(se bild 18). Efter denna 

period utvecklades jag och började måla solar, mattor, grisar osv. Dessa bilder var fortfarande 

klotter men det har hjälpt mig att utveckla mitt bildskapande. Under det s.k. klotterstadiet har 

färgen en liten betydelse. Här utvecklas barnet från att inte ha en visuell kontroll över sina 

rörelser till att de medvetet väljer kombinationer av klotterrörelser. Vidare började jag 

använda mig av mycket färg och jag hade perioder då jag använde mig av en viss typ av 

färgnyans vilket syns på t.ex. ”mattbilderna” Jag hade en period då jag färglade hela A4 ark 

med mörka färger och andra med ljusare färger.(se bild 5,6 och 7).. Man kan även  börja 

urskilja figurer som ser mer verklighetstrogna ut. (se bild 8 och 9). 

 

                                                 
25 Wallin Karin (1996) Reggio Emilia och de hundra språken. Eskilstuna: Tuna Tryck AB sid.75 

 



 20 

Sedan målade och tecknade jag mycket s.k. huvudfotingar som i västvärlden brukar tecknas 

med en cirkel som huvud och bål och två streck ner som ben (se bild 10 och 11) Karin 

Aronsson skriver i sin bok Barns världar-barns bilder att i de icke-västerländska kulturer har 

de friare syn på nakenhet och barn ritar i dessa kulturer också  mer nakenbilder. 26 Dessa 

skiljer sig från de normala. Mina huvudfotingar har en könsdel. I min familj som är från olika 

kulturer, Finland och Iran har vi alltid kunnat vara nakna inför varandra och sett det som helt 

naturligt och eftersom förschematiska stadiet innebär att barnen ritar igenkännliga saker kan 

det vara orsaken till varför jag ritade könsdelar till mina människofigurer.  

 

Jag vet att jag blev mer hämmad ett kort tag ju äldre jag blev och vågade inte riktigt lita på 

min egen förmåga. Både min lärare på mellanstadieklassen och min mamma påpekade hur jag 

målade. Mamma ville väl, men jag minns att hon ibland sa hur jag kunde göra istället och 

försöka få mig att tänka på ett annat sätt. Men jag har inget minne av att hon förlöjligade mina 

teckningar på något vis utan bara försökte få mig att ”se” sakerna annorlunda än vad jag 

gjorde. Det kan ha gjort mig osäker och fått mig att fråga mycket hur jag skulle göra. Jag fick 

många idéer till mina teckningar från andra personer och jag började snart försöka rita av 

bilder och figurer. Enligt Eriksson ska pedagogen på ett uppmuntrande sätt lägga sig i barnens 

arbeten. Den vuxne ska ifrågasätta, jämföra, förstärka osv. Vid dessa tillfällen äger aha-

upplevelserna rum. Barnet kan då genom samtal ta positiv kritik för att gå vidare, 

experimentera och våga misslyckas. ”Alla dessa moment bör tjäna till att stärka 

självförtroendet.”27
  

Jag tog till mig min mammas kritik och utvecklades vidare. Det jag fick lära mig av henne har 

gjort att andra barn valde ibland att rita av mina bilder.  

Enligt personlighetsteorin betraktas påverkan från vuxna som störande moment i barnens 

naturliga utveckling. Men jag anser att den påverkan jag fick av mamma var till hjälp för mig 

att utveckla mitt bildskapande. 

 

Når jag målade och ritade mycket fick jag även kommentarer från pappa. Av pappa fick jag 

alltid liknande reaktioner som ”vad fint och vad duktig du är”. Redan då kände jag att jag 

behövde mer än bara de enformiga reaktionerna. Jag minns att jag ibland kunde visa 

                                                 
26 Aronsson Karin (1997) Barns världar - barns bilder. Falköping: Gummessons Tryckeri AB sid. 48 
27 Eriksson Lööf Margareta (1993) Mera bildarbete. Falköping: Gummessons Tryckeri AB sid.12 
27 Löfstedt Ulla (1985) Barns bildspråkliga utveckling. (Pedagogiska rapporter nr 9) Jönköping: Högskolan 
sid.21  
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teckningar som jag själv var missnöjd med, men ändå fick jag beröm. Detta kunde göra mig 

lite besviken eftersom jag inte höll med honom. Jag blev ledsen då jag visade något jag var 

riktigt stolt över och fick samma bemötande som tidigare. Mamma däremot kunde ge mig 

konstruktiv kritik vilket jag först kunde ta negativt, men som jag senare tog till mig och 

utvecklade till det bättre. Ett exempel jag minns var när jag ritade ”huvudfotingar” och 

mamma sa att jag kunde prova att försöka rita kropp med armar och axlar och kanske ben. Jag 

försökte och blev missnöjd, det slutade med att jag skrynklade ihop hela teckningen. (se bild 

19) I schemastadiet ritar och målar barnen efter ett s.k. schema som kan vara fylligt och 

detaljrikt eller väldigt enkla bilder med få detaljer. Gemensamt för dessa scheman är att de 

inte innehåller något uppenbart djup. Här har färgen en betydelse då t.ex. gräset alltid är grönt 

och himlen alltid är blå. Jag målade alltid himlen som ett streck och gräset som ett annat med 

dess färger. Jag gjorde alltid hus på ett visst sätt, med skorsten på ena sidan. (se bild 21) 

Min mamma målade mycket porträttbilder och abstrakt. Jag fick lite idéer från henne då jag 

t.ex. målade solen. Jag minns en gång på dagis att jag började rita solen med både gul och 

orange färg Tidigare använde jag bara gul färg och ritade till raka streck som gick rakt från 

”solbollen” utåt. Men efter att jag sett hur mamma ritade solen med färgerna gul och orange 

och solstrålarna en bit ifrån ”solbollen” som vågor i olika längder har jag ofta gjort så.(se bild 

12) Jag gör det fortfarande idag.  

 

Jag nämnde tidigare att jag minns då mina teckningar ibland kopierades av andra barn. Enligt 

kulturteorin är det vanligt att barn härmar andra barns teckningar. Jag minns mycket väl att 

jag även fick idéer från andras bilder. Jag kunde tycka att jag gjorde det pga. brist på fantasi 

och även för att få hjälp att hitta den rätta formen för vissa figurer.  

Min lärare på mellanstadiet var mån om att vi skulle använda oss av vår fantasi i våra 

berättelser och i teckningar. Men under direktiv och en viss styrning kunde jag utveckla mitt 

tänkande och våga använda mig av den fantasi jag hade. Till skillnad mot vad Eriksson säger 

att bildintresset stannar av då skolan börjar känner jag att min bildutveckling växte. Jag ville 

tvärtom imponera på lärarna med mina bilder och jag ansträngde mig ännu mer. Jag målade 

på ett annat sätt för att teckningarna skulle bli uppskattade. (se bild 3) Med andra ord, målade 

jag enligt lärarnas tycke så att jag skulle få beröm och bättre betyg. Men jag utvecklades 

samtidigt med att prova släppa loss fantasin helt och göra teckningar med mycket detaljer och 

färger. Under begynnande realism stadiet försöker barnet teckna proportionerligt enligt 

verkligheten. Här är även detaljer viktiga, men ännu skildras inte veck, ljus eller skugga. 

Under detta stadium hade jag utvecklat mitt bildskapande så pass mycket att jag påbörjade nu 
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istället en period där jag målade och tecknade bilder med djup och stor detaljrikedom. Jag 

använde mig av t.ex. mycket skugga och olika ljus. (se bild 4)  

 

I pseudonaturalistiska stadiet försöker barnen att rita så naturtroget som möjligt. Människor 

ritas i olika positioner och karikatyrframställningar är mycket vanliga. Här har barnet 

utvecklat ett bilddjup och användning av ljus och skugga. Jag började redan tidigare utveckla 

det som anses i detta stadium. Jag var däremot inte duktig på att rita människor i olika 

positioner. På bild 14 och 15 försöker jag rita så naturtroget som möjligt men det var svårt. 

Jag fick en del hjälp av att kopiera från andra  

 

När jag sedan gick på högstadiet tyckte jag mycket om att rita porträttbilder. Enligt 

teckningsutvecklingsstadiet puberteten är en tid då barnets bilduttryck kan skifta från dag till 

dag. Att avbilda porträttbilder är mycket vanligt såsom att rita överdrivna könskarakteristiska 

bilder. Anledningen till att jag blev intresserad av att rita porträttbilder var mycket för att 

mamma gav mig mycket inspiration av hennes målningar. Jag hade även ett allmänt intresse 

att avbilda människor. När jag började måla porträttbilderna fick jag goda råd av mamma att 

skissa en mall där ögon, näsa och mun ungefärligt skulle avbildas på trovärdigt sätt. Jag ritade 

sällan överdrivna eller könskarakteristiska teckningar. Det jag gjorde i skolan förutom det 

som läraren önskade av oss (se bild 13) var avbildningar av t.ex. tecknade figurer eller andra 

motiv. (se bild 16, och17) 

 

Min uppväxtmiljö har enligt mig varit kreativ. Jag kan konstatera att det hade gjort skillnad att 

växa upp hos pappa. Idag är jag intresserad av konst. Jag tycker att det är mycket trivsamt att 

måla och se andra måla. Jag var sällan ledsen eller deprimerad som barn. Jag upplever att 

många i vuxen ålder känner att de inte vill måla eller teckna p.g.a. att det blir ”fult” eller att de 

inte ”kan”. Förmodligen beror detta på att de inte tror på sin egen förmåga och blir lite rädda 

av att få negativ kritik, vilket de kanske har fått som yngre. Själv känner jag inte så, trots att 

mina teckningar idag inte skulle vinna första pris, men jag ”vågar” måla ändå. I mitt framtida 

yrke som klasslärare vet jag att jag kommer att integrera bilden i de olika ämnena ganska 

mycket eftersom jag själv anser det kan vara en god del av den lärandeprocessen. Uppfostran 

och miljön runt omkring där vi lever i har en stor påverkan på hur vi blir som person i 

framtiden.  
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”De flesta forskare och ämnesföreträdare inom de skapande ämnena tycks idag vara eniga om 

att estetisk utveckling innebär kvalitativ mognad.”28
   

 

Diskussion  

Hur är det nu? Har min kreativa uppväxtmiljö påverkat mig? Har den påverkat den jag är 

idag? Jag har funderat på det ganska mycket eftersom mina föräldrar är så olika varandra. Jag 

har haft en kreativ uppväxtmiljö och min mamma har stimulerat och inspirerat mitt intresse 

för kreativa uttrycksformer genom att jag hade tillgång till penslar av olika storlekar, 

målarfärg och papper av olika former och storlekar även genom att hon själv målat tavlor av 

olika slag. Jag tror inte min pappa hade haft samma möjlighet att uppmuntra och ge 

inspiration till mig för min bildutveckling. Många forskare och psykologer, som t.ex. Dr. 

Nissen och Lowenfeldt som jag nämnt i resultat delen, har påpekat att miljön som man växer 

upp i påverkar en människa. Då kan man säga att den har påverkat mig. Jag kanske inte hade 

varit så intresserad av att måla och vara kreativ om jag inte haft den uppväxten som jag haft. 

Jag hade nog inte haft samma tänkande och värderingar som jag har idag. Jag ser mig själv 

som en lugn person. En person som inte stressar alldeles för mycket. Jag tycker inte om gräl 

eller konflikter. Jag vill citera Brit Paulsen eftersom jag tycker att det passar in i min 

uppfostran. ”Sammanfattningsvis vill jag beskriva estetisk fostran som en process där 

pedagogen skapar förutsättningar för rika upplevelser - som ger känslor, som ger tankar, som 

ger lust att uttrycka det som varit viktigt i upplevelsen, som ger möjligheter, som bidrar till att 

skapa ett uttryck som barnet blir till freds med för att de påminner om känslorna vid 

upplevelsen och som det får en äkta erkänsla för.”29
  

 

Det Santiago påstår om att barnen bli mer harmoniska och skapar bättre relationer med 

varandra om de får skapa och måla fritt, tycker jag självklart att det krävs mycket mer för att 

det ska hända men det kan vara en god början. Det låter nästan som hon menar att det inte 

skulle uppstå bråk, krig, eller oenigheter av något slag om det skulle utövas mera bildarbete 

bland barnen. Själv tycker jag att man kommer bort från verkligheten en stund i själva 

skapandeprocessen, men som sagt, det behövs mycket mer för att en människa ska bli god och 

harmonisk. Men jag kan hålla med om att människorna blir mer harmoniska av att få utöva 

                                                 
28 Carlsen, Kari och Samuelsen, Arne Marius (1991) Intryck och uttryck. Stockholm: Runa Förlag AB sid.20 

 
29 Paulsen Brit (1996) Estetik i Förskolan. Lund: Studentlitteratur sid. 14 
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estetiska aktiviteter. Jag känner igen mig själv i det. Om jag är frustrerad över något hjälper 

det mig att ta fram vattenfärger och börja måla något.  

 

Det Dr. Nissen säger om depression och Read säger i sin personlighetsteori om obalans hos 

barn tycker jag låter rimligt, men jag tycker ändå inte att man enbart kan skylla på hur mycket 

bildskapande som sker i hemmet. Jag upplever min barndom som en av de bästa tiderna i mitt 

liv. Jag har inget minne av att jag skulle ha varit ett deprimerat barn eller på annat sätt ledsen. 

Jag minns mig själv som ett livligt barn som hittade på saker hela tiden och hade många 

vänner. Jag målade mycket hemma och hade alltid något på gång. Min mamma har alltid 

funnits där för mig och gett mig stöd till mina intressen. Jag ser det som en orsak till varför 

jag blev den jag är. Jag hade en kärleksfull mamma och att jag fick agera som ett barn.  

Det Eriksson säger om att den vuxna måste bemöta barnens arbete på allvar kan jag känna att 

jag har fått ett underbart bemötande av min mamma. Bara det att hon dokumenterade mina 

arbeten tycker jag är ett tecken på intresse för det jag gjort. Jag minns att jag kunde vända mig 

till henne för att fråga och få stöd i det jag gjorde. Även om jag inte alltid fick det svar jag 

ville höra just då, tog jag ändå till mig rådet eller komplimangen. Som jag ser det idag, 

utvecklade jag till det bättre.  

 

På mellanstadiet gav läraren klara direktiv och styrde oss att måla på ett visst sätt vilket 

innebar att friheten försvann för många, men jag utvecklade mitt bildskapande och ibland 

kändes det som att jag målade så som jag visste att läraren skulle uppskatta. Inte för att jag 

tecknade stereotypa bilder, utan jag kunde göra precis som läraren hade föreslagit och jag 

försökte göra så realistiska teckningar som möjligt, jag använde färger, gjorde alltid solen gul 

och löven på träden gröna om nu bilden skulle föreställa sommar eller vår osv. Det ser jag nu 

som negativt, eftersom jag ville att mina teckningar alltid skulle bli snygga, prydliga och 

färgrika. Jag var angelägen om att få bra betyg i alla ämnen.  

 

Santiago skriver om att det är viktigt att uppmuntra processen i barnens arbete eftersom det 

stärker deras personlighet. Jag har inget minne av att min lärare på mellanstadiet var duktig på 

att just ge beröm under själva arbetes gång utan det var alltid resultatet som hon bedömde. Det 

kan ha en orsak till att jag målade som jag gjorde.  

Jag tycker att det är intressant det Santiago skriver om ”det tomma och fyllda rummet”. Det 

hon skriver om det tomma rummet där barn hittar på lekar och är kreativa kan jag hålla med 
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om. Jag tycker att det är viktigt att låta barnen leka fritt och få använda sin fantasi. Vilket jag 

fick möjlighet att göra, detta har lett till att jag kunnat utveckla min fantasi ännu mer.  

Det jag kan tänka mig att kalla det fyllda rummet är mitt dagis och även hemmet. På dagiset 

hade de allt från pärlor, gips, målarfärg till tygbitar. Jag älskade att vara på dagis. Mamma 

berättade att jag kunde rymma till dagiset då jag inte ville vara hemma. Hemma fanns det 

alltid tillgång till målarfärg, papper, kritor och pennor i olika varianter som tusch-, blyerts-, 

och vanliga färgpennor. Som person har jag tydligen alltid varit utåt och inte varit rädd att 

knyta nya kontakter. Min första dag på dagiset behövde jag inte min mamma där. Det är 

tydligen vanligt att föräldrarna är med några dagar för att barnen ska kunna vänja sig vid 

stället, men jag hade tydligen bara sagt hejdå. Orsaken till att jag tyckte om att vara där kan ha 

att göra med att det fanns så mycket jag kunde göra. Det fanns alltid plats någonstans att sitta i 

lugn och ro och pyssla med pärlor, måla med fingerfärger eller vad jag hade lust med.  

Det Santiago skriver om hur färgen bör presenteras för barnen är mycket intressant. Jag tycker 

att min mamma har gjort helt rätt. Jag har inte minnen om den allra första färgupplevelsen, 

men jag har minnen om då hon köpte mig helt nya färgpuckar. Hon gav mig en stor pensel 

och ett stort papper, varpå jag fick möjlighet att testa de nya färgerna. Jag har fått uppleva och 

känna på färger genom att använda mig av händerna och kladda. (se bild 2) 

Det Santiago skriver om när barnen börjar teckna samma saker upprepande gånger känner jag 

igen i mig själv. Jag har det dokumenterat där jag målat mina mattor i olika färger, solar, hus 

etc. (se bild5, 6, 7 och 21) Hur som helst vet jag att jag fortsatte senare att måla annat också. 

Vid den tidpunkten, då mamma lät mig göra mina figurer upprepande gånger hade en positiv 

effekt för mitt bildskapande. Det Santiago kallade för ”konstnärligt dumma” tycker jag låter 

mycket grovt eftersom jag själv inte ser någon såsom dum, bara för att ett barn ritar det som 

kallas för stereotypa bilder eller liknande. Jag nämnde tidigare att jag i skolan målade på ett 

sätt läraren uppskattade. Jag ser det som ett smart drag gjort av mig eftersom det handlade om 

att få bra betyg och beröm samtidigt var det negativt eftersom det hindrade mig från att våga 

uttrycka mig. Jag anser det är intressant att det har funnits folk som gjort forskningar om 

bildutvecklingen. Visserligen kan ju alla mer eller mindre känna igen sig i de olika stadierna. 

Om jag tänker efter, ritar barn under fem år otroligt liknande bilder. Det är som Kellog menar 

i sin upprepningsteori att barnens bilder är oberoende av den yttre verkligheten upp till fem år. 

Som jag förstår det, kan man alltså ge ett papper och penna till vilka fyra åringar som helst i 

världen och de kommer att måla på ett liknande sätt.   

Jag håller med Eriksson då hon säger att hon inte följer någon av teorierna utan tycker att man 

ska möta barnen där de är i sin mognadsnivå. Jag tycker inte att man ska se blint på en enda 
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teori. Man ska nog vara öppen för flera och läsa dem med sunt förnuft. Som förälder ska man 

t.ex. inte bli orolig om barnet fortfarande är på klotterstadiet vid sju års åldern, utan istället 

uppmuntra och stödja. 

Det Vea resonerar om att man måste hitta balansen i hur mycket en vuxen ska lägga sig i 

barnets skapande är nog lite svårt i början när man inte riktigt vet. Där jag skrev om min 

hopskrynklade teckning, kan vara en reaktion på att jag inte riktigt var mogen för en så stor 

förändring från ”huvudfotingar” till att rita till bålen. Men mamma lyckades trösta mig och vi 

pratade om teckningen. Det var nog ett förhastigt steg för mig att ta, men i slutändan 

utvecklade det mitt bildskapande. 

 

”Barn målar livet, svarar Carlo Derker(1993a). Han citerar Birgit Åkesson som har sagt att 

hon ’dansar livet’. Om barn målar livet, så kan vi genom att läsa barns bilder också förstå 

något om deras liv. Samtidigt innebär det att vi måste lägga ner mer arbete på vår bildanalys. 

För att förstå ett barns bilder bör vi veta något om barns liv. 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 själv.”30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Aronsson Karin (1997) Barns världar - barns bilder. Falköping: Gummessons Tryckeri AB sid.11 
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Bilagor 

 
(bild 1) Jag sitter på en stor pappersrulle och målar med akvarellfärger. (1986) 

 

 

(bild 2) Här var jag i full gång med mitt skapande.  (1986) 
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(bild 3) Rönnbär på vintern. (skolteckning 1992) 

 

 

 

(bild 4) En teckning jag målade med många detaljer och noggrant som möjligt 

(skolteckning1994) 
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(bild 5) Mina färgglada mattor   (1986) 

 

(bild 6) Flera mattor   (1986) 
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(bild 7) Grisar  (1986) 

 

 

(bild 8) Klotter (1986) 
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(bild 9) Här klottrade jag utan att tänka på vilka färger jag använde  (1986) 

 

 

(bild10) Huvudfotingar (1986) 
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(Bild 11) Ansikten  (1986) 

 

(bild 12) En helgul sol med vågiga solstrålar  (skolbild 1992) 
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(bild13) Vi tränade att rita vinklar på högstadiet  (skolbild 1998) 

 

 

(bild 14) Denna teckning härmade jag min vän   (teckningen är från mitt ritblock1991) 
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(bild 15) Här försökte jag rita ett sittande flicka på en häst  (teckningen är från mitt 

ritblock1991) 
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(bild 16) En av porträttbilderna jag ritat under högstadietiden (2000) 
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(bild 17) Jag ritade mycket tecknade figurer på skoltiden då jag var klar med uppgifterna 

(1999) 

 

 

 



 39 

 

(bild 18) Allting föreställde cirklar  (1986) 

 

 

(bild 19) Teckningen som jag skrynklade ihop för att jag blev missnöjd  (1986) 
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(bild 21) Jag tecknade hus i olika storlekar (1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


