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Abstrakt   
 
Arkiv B – Bilder som kunskapskälla, är en inventering och dokumentation av  
tillgänglighet för forsknings- och utvecklingsarbeten vid Svenskt Barnbildarkiv (SBBA) i 
Eskilstuna. Projektet vill synliggöra metoder för studier om vad bilder kan berätta och 
informera om, hur ett historiskt källmaterial kan användas i samtidsdiskussioner samt stärka 
forskning och utvecklingsarbete som utgår ifrån visuellt material. 

 

Förord 
 
Tack! 
Ett projekt av det här slaget kan omöjligen genomföras utan stöd från de verkligt 
professionella, alltså i vårt fall hjälpen från personalen vid Svenskt Barnbildsarkiv i 
Eskilstuna. Arkivarie Ulla Martola har väglett oss i arkivens labyrinter och givit oss viktig 
kunskap, inspiration, idéer och impulser för vårt sökande. Conny Andersson, Kristina 
Puttonen och Lennart Linde har ryckt in och hjälpt oss när problem uppstått, med stort och 
smått och i snabb takt. Allt har fungerat tack vare denna kunniga stab av medarbetare, och vi 
önskar att alla arkiv hade möjlighet till sådan forskarservice som vi mött vid SBBA.  
 
Inspiration och stöd har vi också fått från Hasse Holmberg, fotograf och f.d. bildchef vid 
Pressens Bild (numera Scanpix), både när det gäller fotografering och diskussioner kring 
bildarkivens villkor och möjligheter. 
Tack också till Lena Jönsson för att hon utan knot ställer upp som opponent/samtalspartner i 
samband med vår redovisning under KU-veckan.  
Inte minst: tack till vår handledare Gunnar Åsén som lotsat oss genom flera projekt kring 
dessa frågeställningar genom åren och erbjudit all sin erfarenhet i ämnet. 
 
 
 
 
 

”Kan min mamma bilder finnas här?  
 
Titel på denna rapport är hämtad från en anekdot i samband med ett besök på Eskilstuna 
stadsarkiv tillsammans med arkivarien Ulla Martola från Svenskt Barnbildarkiv (SBBA). En 
grupp gymnasieelever kommer in för att få en visning av en arkivanställd om hur man söker i 
arkiv. Vi hade plockat fram några arkivmappar från SSAB, från Eskilstunas skolor och 
televerkets kampanj Stoppa sabbet, där skolbarn ombetts att propagera för att stoppa 
skadegörelsen av televerkets telefonkiosker. Några killar som besökte arkivet blev snabbt 
intresserade av vilka bilder vi hade tagit fram och tittade på. Vi berättade om detta och Ulla 
Martola gav ytterligare information till de nyfikna killarna, varpå en av dem utbrister: - Då 
kan min mammas bilder finnas här då? Hans mamma hade gått i en skola i Eskilstuna och 
SBBA har en hel del av sina samlingar från orten med omnejd.   
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Inledning 
 
Vid 1980-talets början, när Konstfack omvandlats till högskola, påbörjades arbetet med 
forskningsanknytning och konstnärligt utvecklingsarbete. En åtgärd, som institutionen för 
bildpedagogik (BI) fick ett mindre anslag till, var att påbörja en dokumentation och ett arkiv 
som dels skulle spegla institutionens verksamhet och utveckling, dels arkivera bildmaterial 
som kunde tas i bruk för framtida forskning om barns och ungdomars bilder. Tanken var att 
”rädda källorna” till forskning inom bildpedagogiken. Bristande resurser förde dock med sig 
att BI-arkivet så småningom avvecklades och materialen överfördes till Konstfacks bibliotek 
och arkiv. Vid denna tidpunkt gjorde BI:s lärare och personal också ett första studiebesök vid 
Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna.  
 
En betydelsefull inspiration för ett projekt som ”Rädda källorna” och BI-arkivet, blev 
kontakterna med kollegor inom bildpedagogiken i Tyskland. Från forskaren Diethard Kerbs i 
Berlin kom en omfattande antologi 1976 som var kopplad till en vandringsutställning i 
dåvarande Västtyskland: Kind und Kunst. Zur Gesichte des Zeichen- und Kunstunterrichts 
(Barn och konst. Till historien om tecknings- och konstundervisning). Denna omfattande 
undersökning av tecknings- och konstundervisningens historia medförde att BI:s lärare och 
personal genomförde en studieresa till Berlin (1979) för att få mer information, och fann då 
imponerande arkiv om såväl bildundervisning som barns bilder.  
Utställningen Kind und Kunst vandrade under tre år till 20 tyska städer, och blev under tiden 
väl dokumenterad med bland annat bilder, vilket resulterade 1980 i nästa bok/ katalog Kind 
und Kunst Band II. 1 
 
Gunnar Sandberg, som under tidiga 1980-talet var lektor vid BI, förvarade en stor samling av 
barns bilder i BI-arkivet, varav delar kommit från den gamla institutionen ”Föreningen Konst i 
Skolan” och som han arbetade med fram till sin pensionering.2 BI hade också vid denna tid 
kontakt med det nybildade Svenskt Barnbildarkiv (SBBA) i Eskilstuna, dit Gunnar Sandbergs 
samlingar och andra bildsamlingar fördes i samband med Konstfacks flytt till Telefonplan 
2003.3 
 
Kontakter med SBBA blev återigen aktuella när Skolverket 1991, gav en grupp forskare och 
lärare, knutna till BI på Konstfack, i uppdrag att utarbeta en historisk bok om skolans 
bildundervisning. Detta med anledning av folkskolans 150-årsjubileum 1992. Boken fick 
också titeln Tidsbilder. Perspektiv på skola och bildskapande under 150 år. Här fick vi 
tillfälle att botanisera i de arkiv och samlingar av barns och ungas bilder som finns 
tillgängliga vid exempelvis SBBA, Nationalmuseum och Nordiska Museet. Vi valde att 
studera barns och ungas bilder med perspektivet ”då och nu”, det vill säga jämförelser av 
bilder som kulturella artefakter och uttryck för sin samtid.  
 
Bakom det nämnda uppdraget fanns också en idé om att undersöka och pröva möjligheterna av 
att bilder som informations- eller kunskapskälla kunde vara inslag i utvärderingsarbete. Detta 

                                                 
1 Kerbs, Diethard & Siepmann, Eckhard (1976) Kind und Kunst. Zur Gesichte des Zeichen- und 
Kunstunterrichts. Berlin, BKD. Dunkel, Ole & Kerbs, Diethard (1980): Kind und Kunst Band II. Hannover. 
2 Föreningen Konst i skolan tillsammans med Riksförbundet för bildande konst slogs ihop genom att den 
nybildade statliga Riksutställningar 1967. 
3 SBBA inlämnade samma år om en projektansökan till Kulturrådet (som inte beviljades) om medel för att kunna 
ta hand om denna Konstfackssamling som bl.a. krävde en hel del rengöring innan den katalogiserades och 
digitalfotograferades. 
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följdes upp i projektet Elevers bilder av skolan, under ledning av Gunnar Åsén. I detta projekt 
gjordes en större bildinsamling. Via kontaktpersoner i olika skolor och stadier bad vi barn och 
ungdomar att berätta i bild om hur det är att vara elev i skolan. Detta gav oss en stor samling 
bilder som diskuterades utifrån olika synvinklar som presenterades i nästa bok; En annan skola 
– elevers bilder av skolan som kunskapsrum och social arena.4 

Bakgrund 

Tidigare forskning om barnbilder 
Det går att förstå en rad orsaker till att så många och stora samlingar av barns och i viss mån 
ungas bilder sparats och arkiverats. En av de viktigaste är de psykologiska och pedagogiska 
forskningsfält som växte sig starka från tidigt 1900-tal. En utmärkt kortfattad översikt över 
denna tradition och andra har beskrivits av Gary Svensson i publikationen Barn, bilder och 
bildning.5 Svensson har, med stöd av Statens Kulturråd, velat ge en beskrivning av SBBA:s 
verksamhet och samlingar kopplat till en diskussion om tidigare och framtida forskning. Han 
anger två syften med rapporten:  

Det ena är att försöka kartlägga aktuell barnbildteori, det andra är att låta ett större 
 empiriskt material generera frågeställningar och eventuellt finna nya forskningsfält. 
(a.a., s. 9)  

 
Svensson markerar skillnaden mellan forskning som rör bilder av barn och för barn därför att 
oavsett vilka forskningsinriktningar som det gäller används begreppet ”barnbild”.  Båda dessa 
inriktningar använder sig också av olika vetenskapliga discipliner som sociologiska, 
psykologiska, pedagogiska, etnologiska och konst- och bildvetenskapliga. Här kan innefattas 
också den barnbildsforskning som utvecklades från 1970-talet på Konstfacks institution för 
bildpedagogik ( BI, tidigare TI) inom den mer ämnesövergripande semiotiska 
bildspråkstraditionen.6  I senare barnkulturforskning har kultur för och av barn även fått 
tillägget med barn, det vill säga att barn inte bara är objekt för undersökningar och 
undervisning utan inbjuds att delta som aktörer med inflytande över gestaltningar och 
tolkningar.7   
 
En mer utförlig genomgång av forskning och teorier kring barns bilder och bildundervisning 
diskuteras av vår handledare Gunnar Åsén i avhandlingen Bildundervisningen och det 

                                                 
4 Lind, Ulla, Åsén, Gunnar (red), (1999) En annan skola. Elevers bilder av skolan som kunskapsrum och social 
arena. Stockholm, HLS Förlag. Detta projekt ledde till "Sveriges elever lyfter skoltaket", ett bildprojekt med 
elevperspektiv av Kersti Hasselberg och Ulla Lind inom ramen för Kulturdepartementets arbetsgrupp Kultur i 
skolan. Material från dessa projekt ingår i Hasselbergs kommande lic.avhandling, Omvandlingens tid. 
Bildpedagogiska utvecklingslinjer med utgångspunkt i Konstfacks lärarutbildning 1970-2000 samt Linds 
kommande doktorsavhandling, Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och 
kunskapsform, samt Lena Jönssons kommande doktorsavhandling Elevers bilder av skolan. Ett  bidrag till ett 
vidgat samtal om skolpraktiken, vid Malmö högskola. 
5 Svensson, Gary (1994) Barn, bilder och bildning. Rapport om vilka infallsvinklar forskningen kan ha på barns 
bilder. Svenskt Barnbildarkiv i Eskilstuna i samarbete med Tema Kommunikation, Universitetet i Linköping. 
Eskilstuna, ISBN 91-971428-2-4. 
6 Se t.ex. Hansson, Hasse, Nordström, Gert Z, Pedersen, Krisitan Och Stafseng, Ola (1994) Barns bildspråk, 
Children’s Pictorial Language. Carlssons. Nordström, Gert Z (red.) (1996) Rum Relation Retorik. Bilden i det 
postmoderna samhället. Carlssons.  
7 Se exempelvis Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet www.historia.su.se/cbk/ . Även 
arbeten av och med  Svenska Reggio Emilia institutet, www.reggioemilia.se 
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pedagogiska rummet.8 Här ryms i kapitel tre en gedigen genomgång av ”Skolämnet 
teckning/bild” från 1800-talet fram till Lgr 80 samt summariskt om bildämnet i realskolan och 
dess övergång till gymnasieskola.9   
Denna slags undervisningshistoria kan ge många olika ledtrådar i arbeten med bildmaterial 
från SBBA. De teorier och föreställningar som dominerar skola och utbildning visar sig ha 
stort genomslag i barns och ungas bildskapande, genom bland annat omfattande produktion av 
läromedel där barn får lära sig göra bilder som svarar mot samtidens politiska, sociala, 
kulturella och pedagogiska idéer. Därför kan studier av barns och ungas bilder också säga oss 
något om hur dessa idéer skapas i relation till samhällets koder för den visuella kulturen, dess 
normer och maktordningar. Studier av barnbilder med könsperspektiv, har Anne Maj Nielsen 
bidragit med. Dels i sin avhandling Køn och symbollag i børns billeder samt i boken 
Pigebilleder og drengestreger.10  En del av sitt visuella material hämtade hon från SBBA 
  
Karin Aronsson belyser i boken Barns världar – barns bilder den omfattande 
barnbildsforskning som vuxit fram sedan 1800-talets slut och som utvecklade flera 
dominerande teoribildningar kring barnbilder under hela 1900-talet, främst från psykologiska 
utgångspunkter.11 Hon behandlar också genrefrågor när det gäller barnbildsforskning där 
bland annat bildbiografier blir belysta. En bildbiografi skapas genom att man följer ett barns 
bildskapande under längre tid, inte sällan från klotterstadiet till senare tonåren. Bildbiografier 
karaktäriseras av att utgå ifrån ”en helhetssyn på barn” beskriver Aronsson, där man försöker 
förstå såväl barnets bilder som deras tankar och känslor kring bilderna.12 Hon redovisar även 
ett eget bildbiografiskt material i boken som nästan kan liknas vid en släktkrönika. Det är 
hennes egen fars, systers och brors samt systerns tre barns bilder, sammantaget fem personers 
bildbiografier över tre generationer från 1920-1996.  
 
I SBBA:s samlingar finns olika sammansatta bildbiografier under kategorin Personliga 
samlingar. Den äldsta av dessa är Arosenius, Helsingius och Wesers samling 1994:011 med 
bilder gjorda mellan ca 1790-1902 av fyra generationer: mormor, mor, son och dotter, 
dotterdotter och dotterson. Samlingen är digitaliserad. Angående det urval av bilder som finns 
från 1800-talet gör arkivarien Ulla Martola några reflektioner utifrån de frågor som vi ställt 
om bilddatabasen.  När det exempelvis gäller jämförelser mellan bilder från stad och 
landsbygd menar hon att det typiska för 1800-talsbilderna är att de är gjorda av stadsbarn, 
som mest tecknar landskap. Det är borgarbarn som gör ”landskapsmåleri”. Skolbilderna från 
1800-talet avspeglar å andra sidan genomgående den tyska ritskoletraditionen med teckning 
efter förebilder.13  
 
Detta aktualiserar en vidare fråga som gäller arkiv och bildarkiv allmänt, frågan om vad som 
finns bevarat i arkiv och vad som inte finns. Vilka bilder sparas och samlas och vilka kommer 
att hamna i ett arkiv och bli tillgängligt för eftervärlden? Här kan kritisk medieetnografisk 
forskning kring museer, fotoarkiv och kulturarv ge bidrag till analysperspektiv även på 
arkivering av barns och ungas bilder. Arkivbilder blir del av ett material som skriver och 
berättar vår historia. Därför blir det viktigt att i forskning ställa frågor om hur visuellt material 
                                                 
8 Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Institutionen för 
pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, GOTAB Stockholm.  
9 Ibid. s 68-124 
10 Nielsen, Anne Maj (1994) Køn och symbollag i børns billeder. Danmarks lærerhojskole. Köpenhamn, samt i 
Nielsen, Anne Maj (1996) Pigebilleder og drengestrege. Viborg, Dansklærerforeningen. 
11 Aronsson, Karin (1997) Barns världar – barns bilder. Natur och Kultur, Falköping.  
12 Ibid. s.100. 
13 Bland annat metoder för linearritning utvecklade av Pestalozzi och Stuhlman, se Frost, Ulla (1988) och 
Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar (1989).    
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bidrar till denna historieskrivning, hur bildmaterial väljs ut för att bygga upp dessa berättelser 
och inte minst hur foton och bilder betraktas som ”avbilder”. Karin Becker har bl.a. vid 
Nationalmuseet i Stockholm studerat just fotoarkivens betydelse för skapandet av nationellt 
kulturarv där foton från olika sammanhang, inte minst privata familjefoton, används som 
dokumentation i denna process. Hon framhåller vikten av att problematisera bilder som 
visuella representationer och deras roll i konstruktionen av ”autentiska” berättelser eller för att 
uppmärksamma funktionen av den nostalgiska blicken på det förflutna.14 Denna forskning är 
mycket värdefull menar vi, i samband med studier av arkiverade barnbilder.  
 
Senare tiders barnbildsforskning har en mycket stor spännvidd med betoning på fallstudier 
och processtudier bland yngre barn i förskola och skola, samt mer omfattande, delvis 
kvantitativa utvärderingsstudier som rör grundskola och gymnasium.15      
Att i forskning och utvecklingsarbeten ta utgångspunkt i barns och ungas egna bilder är också 
ett sätt att uppmärksamma hur bildskapande kan ingå i barns och ungas kulturella fri- och 
rättigheter i ett demokratiskt samhälle och en demokratisk skola.16 I detta perspektiv har barns 
och ungas yttrandefrihet, inflytande och ansvar diskuterats som medborgerliga rättigheter med 
FN:s Barnkonvention som grund. I konventionens första paragraf fastställs att barn är alla 
människor under 18 år. Det är därefter paragraferna 12, 13 och 31 som mest berör barns 
yttrandefrihet och kulturella fri- och rättigheter (se bilaga 1).  
      
Att efterfråga barns och ungas bilder som berättelser om skolan, fritiden, familjen, 
vardagslivet och dess kulturyttringar kan ha som syfte att synliggöra sociala och kulturella 
uppväxt- och lärandemiljöer genom den grupp som formellt har minst inflytande över dessa 
områden. I processer där barn ska uttrycka sig som subjekt och ”tala i egen sak”, behövs ett 
agentskap, eller möjligheten att få agera och använda sina erfarenheter och kunskaper via 
någon uttrycksform. Genom exempelvis bilder kan barn och ungdomar göra sina egna och 
andras erfarenheter visuellt tillgängliga vilket kan ge öppningar för just de frågor och 
fenomen som är angelägna i barns och ungas liv.17  

Barnbilder i arkiv 
Äldre barnbilder finns på flera håll, exempelvis hos Nordiska museet och Nationalmuseum. 
Samtida barn och ungdomsbilder finns vid Svenskt Barnbildarkiv (SBBA) i Eskilstuna, som 
är den samling vi vill lyfta fram i denna rapport. I arkiven finns således mängder av intressant 
bildmaterial för framtida forskning, men nationell överblick saknas. 
 

                                                 
14 Becker, Karin (1992)  Picturing Our Past. An Archive Constructs a National Culture. I Journal of American 
Folklore 105(415) American Folklore Society. Becker, Karin (1993) The Photographic Archive and the 
Construction of National Culture. I Ethnologia Scandinavia, Vol. 23, s.114-130  
15 Exempelvis i avhandlingar av  Andersson, Sven (1994) Bendroth Karlsson, Marie (1996), Ahlner Malmström, 
Elisabeth (1998), Lenz Taguchi, Hillevi (2000),  Löfstedt, Ulla (2001),  Lindahl, Ingrid (2002),  Sparrman, Anna 
(2002), Änggård, Eva (2005). Även Elsner, Catharina, Lindström, Lars, Ulriksson, Leif (1998) 
Portföljutvärdering av elevers skapande i bild. (US98) Skolverket, Liber distribution. Lindström, Lars (red.) 
(2000) The cultural context: comparative studies of art education and children’s drawings. Stockholm, HLS 
Förlag. Marner, Anders, Örtegren, Hans & Segerholm, Christina  (2005) Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 (NU-03) Bild, ämnesrapport, nr. 253. Skolverket, Liber distribution.   
16 Hansson, Hasse & Sommansson, Agneta (1998) Kulturens asplöv. En idéskrift från sekretariatet för 
Arbetsgruppen kultur i skolan. Stockholm: Kulturdepartementet.  
17 Jmf Lind, Ulla (2005) Identity and Power, ’Meaning’, Gender and Age: children’s creative work as a 
signifying practice. I Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 6, Nr. 3, 2005.  
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När det gäller barnbilderna på SBBA var en bildlärare, Jan Brandt, initiativtagare till att hans 
egna stora samlingar av barnbilder skulle göras tillgängliga genom Eskilstuna kommun. Med 
hjälp av kommunalt och ett litet statligt stöd kom verksamheten igång, och samlingarna växte 
snart med material från förskolor och skolor i kommunen. En andra pionjär var bildläraren 
Ulla Frost som från 1977 vårdade samlingen några timmar i veckan. Samtidigt var hon 
doktorand i konstvetenskap, och disputerade 1988 vid Stockholms Universitet på 
avhandlingen Förlagor och teckningsläror. Ett bidrag till den svenska 
teckningsundervisningens historia särskilt avseende 1800-talet.18 I detta sammanhang 
vidgades målsättningen för samlingarna från att vara rent estetisk till att även omfatta 
bildpedagogiska aspekter och barns bildutveckling. 
Parallellt med denna utveckling arbetade man med utställningsverksamhet för att sprida 
kunskap om bilder som uttrycksmedel, och så växte Barnkulturcentrum i Eskilstuna fram. 
Numera är SBBA en fast del av Barnkulturcentrum. 
 
Till en början var samlingarna ganska spontant tillkomna, men vid början av 1980-talet hade 
de vuxit så starkt att man måste börja registrera och katalogisera mer professionellt för att de 
skulle bli tillgängliga för besökare. Därefter har man förstärkt resurserna och arbetat för att 
utveckla samlingarna till ett regelrätt arkiv med service för forskare och andra intresserade. 
Om mödan att utveckla bland annat ett adekvat registreringssystem och andra rutiner för 
arkivet har man skrivit i: Bevara, registrera, upplev. Handbok i hanteringen av 
barnteckningar vid svenskt Barnbildarkiv. 19  I denna handbok finns, förutom bakgrund och 
framväxt av SBBA och Barnkulturcentrum i Eskilstuna, utförliga beskrivningar av hantering, 
registrering, vård etc. av bildmaterial, och de första stegen mot digitalisering, som här 
kallades ADB-stöd. Idag har samlingarna vuxit till 650 000 bilder (!), med både 
internationella och svenska samlingar, såväl äldre som samtida, varav delar redan är 
digitaliserade och kan ses på nätet: www.eskilstuna.se, svenskt-barnbildarkiv@eskilstuna.se 

Syfte  
Mot bakgrund av ovanstående, är syftet att vidareutveckla idéer och metoder för arkivstudier 
av visuellt material samt att se och använda barns och ungas bilder som kunskapskälla. Den 
vidare målsättningen är att framför allt studenter vid BI ska få möjlighet till forskning och 
utvecklingsarbete med bilder som källmaterial och kunskap om bildarkivens möjligheter. 
Genom studier kring vad bilderna berättar om t.ex. tematiska ämnesövergripande teman, 
barnbildstävlingar, olika skolkampanjer, kommersiella tävlingar etc. kan vi få syn på barns 
och ungas relation till och berättelser om samhälle och skola liksom kulturella och 
samhälleliga mönster i olika historiska tidpunkter. Samtidigt skall detta bidra till ett 
långsiktigt kunskapsuppbyggande med kontinuitet och ackumulering av kunskap kring olika 
perspektiv på barns och ungdomars bildskapande och deras bilder som kulturella artefakter. 
Detta hoppas vi också kan bidra till ett ökat intresse bland blivande och aktiva lärare och 
pedagoger för att arkivera och deponera intressanta bildsamlingar. Olika sätt att 
kontextualisera ett arkivmaterial inbegrips i detta syfte, vilket kan skapa 
utvecklingsmöjligheter mot forskning och teorianknytning.  

Frågeställning  
På vilket sätt kan ett bildarkiv med barns- och ungdomars bilder bidra till ett ökat intresse och erbjuda 
möjligheter att bedriva forsknings- och utvecklingsarbeten med bilder som kunskapskälla?  
                                                 
18 Frost, Ulla (1988) Förlagor och teckningsläror. Ett bidrag till den svenska teckningsundervisningens historia 
särskilt avseende 1800-talet. Akademitryck AB, Edsbruk och Täby. 
19 Andersson, Margareta, Flood, Ann-Katrin, Königsson, Eva (1990) Bevara, Registrera, Upplev. Handbok i   
hanteringen av barnteckningar vid svenskt Barnbildarkiv. Eskilstuna. 
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Undersökningen 

Uppläggning 

Under våren och hösten 2006 utförs studien med inventering, dokumentation och planering 
genom besök vid Svenskt Barnbildsarkiv i Eskilstuna. Målsättningen är att inventera möjliga 
tematiska ingångar till studiet av arkivmaterialet. Exempel på tematiska ingångar är:  

- Ämnesövergripande bildpedagogik. 
- Samhälleliga och kommersiella kampanjer genom barnbilder och barnbildstävlingar. 
- Bildbiografier - Enskilda barns bildsamlingar som forskningsobjekt. 
- Geografiska nedslag kring bildsamlingar. 
- Hur gestaltas ”hembygden” och hembygdsundervisning? 
- Norra och södra Sverige, stad/land, centrum/periferi 
- Vad finns internationellt?  
- Hur skildras familjen över tid i barns bilder?  
- Genus-, etnicitets- och klassperspektiv. 
- Hur skildras lek, arbetsliv och fritid i olika tider? 
- Saker och ting. 
- Vardagsliv, fest och högtider. 
 

Metod 
Vi använde fältstudier vid Eskilstuna barnbildsarkiv för att informera oss genom den personal 
som har byggt upp bildarkivet och arbetar där. Genom arkivets forskarservice utförde vi 
datasökning i arkivet som orienterar oss i det bildmaterial som är digitaliserat. Som 
komplement sökte vi originalbilder i arkivet utifrån särskilda teman och samlingar, vilket 
sammantaget kan ge en sammanställning som vi kan bearbeta utifrån studiens syfte.  
Kompletterande litteraturstudier och andra källor används för att ge perspektiv på betydelsen 
av arkiv inte minst för bildkällor.   
 
Genomförande 
Ulla Lind och Kersti Hasselberg har genomfört tre arbetsresor till Eskilstuna och 
Barnkulturcentrum med barnbildarkivet under våren och hösten 2006. Gunnar Åsén har 
deltagit i en resa som handledare. Vi har orienterat oss i tidigare samlingar som nu överförts till 
digital form i arkivet och sammanställt informationen för skriftlig och digitaliserad 
presentation, i syfte att göras tillgängliga för forskning och utvecklingsarbeten. Senare 
samlingar bland annat från Konstfacks (BI:s) arkiv hade vi för avsikt att gå igenom och 
selektivt dokumentera. Detta har inte kunna genomföras på grund av studiens begränsade 
tidsramar samt sjukdom hos personal vid SBBA som begränsat den arkivarieservice som vi 
varit beroende av i hanteringen av de icke digitaliserade originalsamlingarna.     
 
Redovisning och dokumentation 
Studien redovisas med en skriftlig rapport samt en digitaliserad presentation i bild och text, 
vilken kan användas för presentationer av projektet i olika sammanhang för att visa på 
möjligheter med bildarkivforskning. Arbetet skall även ingå i undervisningen för studenter i 
kandidat- och magisterkurserna på institutionen för bildpedagogik (BI), vid Konstfack. 
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Urval  
Av tidsskäl har vi gjort ett urval av exempel på bildsamlingar som ändå kan visa på den bredd 
och skilda möjligheter som bildarkivet har. Andra bildarkiv som kan studeras och användas i 
liknande syften som SBBA kommer endast att beröras som information.  

 

Resa 1 
2006-05-09 går första resan till Svenskt Barnbildsarkiv (SBBA) i Eskilstuna inom ramen för 
projektet Arkiv B. Deltagare inom projektet är Ulla Lind, Kersti Hasselberg och Gunnar 
Åsén. Dessutom ansluter Lena Jönsson, doktorand vid Malmö Högskola, och fotografen Hans 
Holmberg. Dagen är en av vårens få varma och soliga dagar vilket bidrar till vår entusiasm. 
 
I Eskilstuna möts vi av arkivarie Ulla Martola, som guidar oss genom Barnkulturcentrum och 
Svenskt Barnbildsarkiv, som är lokaliserade till Munktellarenan och ett framväxande 
kulturcentrum inrymt i Bolinder-Munktells gamla fabriksbyggnader nära Eskiltunaåns 
strömmar. Här kommer konstskolor, släktarkiv och stadsarkiv, konsthallen, universitetsfilialer 
med flera kulturinstitutioner att samsas i renoverade industribyggnader och där pågår 
förberedelsearbetet för fullt. 

                                         
   
  
 
 
 
 
 
 
Foton: Hasse Holmberg 
 
Inne i de gemensamma lokalerna som arkivet har med Barnkulturcentrum möts vi av en 
utställning med barns och ungas bilder från arkivet. Temat är vintersport med bilder från olika 
tidsepoker. Exempel finns från arkivets samling av så kallade tävlingsbilder från tidningen 
Folket i Bild. Tidningen arrangerade återkommande teckningstävlingar för ungdomar 
tillsammans med Teckningslärarnas Riksförbund. Dessa startade 1938 och pågick till 1946. 
Varje år hade sitt tema, exempelvis Livet i vår hembygd 1939, Min fritid 1940, Vad jag ska 
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bli när jag blir stor 1942, Svenskar i allvarstider 1943.20 Syftet var bland annat att stimulera 
intresset för ”modern teckningsundervisning”.  Många veckotidningar ville nå en bred publik 
vilket också ökade intresset att arrangera teckningstävlingar för barn och unga. Större delen 
av Folket i Bilds teckningar från dessa tävlingar finns dock i Nationalmuseets samlingar, 
medan SBBA innehar de bilder som kom från Sörmländska ungdomar.    
                                                  

Foton: Hasse Holmberg                                                                                                                                            

Arkivet som lagrade bildminnen 
Vi inleder arkivbesöket i ett närarkiv, beläget i direkt anslutning till SBBA:s  kontorslokaler, 
där Ulla Martola har sitt arbetsrum tillsammans med två medarbetare. I detta närarkiv förvaras 
för närvarande bland mycket annat, de samlingar av barns bilder som Konstfack/BI överförde 
till SBBA i olika omgångar inför flytten till Telefonplan. Detta material härrör i huvudsak 
från dels den tidigare institutionen ”Föreningen Konst i skolan”, dels från förre lektorn och 
bildläraren vid BI Gunnar Sandbergs egna samlingar av barns bilder. Sandbergs samling är 
rengjord från damm och smuts och för närvarande under katalogisering och viss renovering, 
men tillgängliga för forskning. En del av dessa bilder härrör från Sandbergs bok Barnets 
bildvärld från 1979 som beskrivs som ”en bok för förskollärare, grundskollärare, föräldrar 
och alla andra som vill lära sig förstå något av hur viktigt bildspråket är för barnets 
utveckling”.21    
  
 
En av arkivlådorna som vi öppnar 
innehåller teckningslärarna Zacha och 
Siri Faith-Ells samling av bilder från 
sina elever och elevarbeten som 
illustrationer till många av de 
läromedel som de producerat. Dessa 
var fyllda med ”lektionsuppgifter” i 
olika ”handböcker för skolteckning i 
grundskolan”.22 Bilderna tillkom 
mellan åren 1928-1951.   
 

 Foto: Hasse Holmberg 
                                                 
20 Se exempel på bilder från dessa teman i Lind, U. Hasselberg, K. & Kühlhorn, B-M  (red.) (1991) Tidsbilder, 
Perspektiv på skola och bildskapande under 150 år.  
21 Sandberg, Gunnar (1979) Barnets bildvärld. Stockholm, Natur och Kultur 
22 Exempelvis utkom Zacha och Siri Faith-Ells bok Ämnesteckning i grundskolan, del IV så sent som 1963 på 
Liber förlag. Där finns en mängd lektionsuppgifter som rör ämnena Hembygdskunskap, Kristendomskunskap, 
Svenska, Främmande språk, Historia, Geografi, Naturkunskap, Matematik, Musik, Gymnastik, lek och idrott.   
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Eftermiddagen ägnas åt ett informativt seminarium med fokus på tematiska ingångar i det 
stora arkivmaterialet (se projektbeskrivning).  
Ulla Martola redogör för några övergripande strukturer i samlingarna, som hon menar kan 
förbättras, och bland dem är bristen på bilder/samlingar från ungdomar mellan 14-19 års 
ålder. De yngre åldrarna dominerar i arkivmaterialet, från förskola till åk 6. För att få in fler 
bilder av ungdomar, skulle arkivet vilja göra en insamlingskampanj riktad till de något äldre 
barnen. Andra önskade samlingar från äldre elever som hon nämner skulle vara intressant är 
bilder från valrörelsen 2006 och gymnasieelevers syn på denna. Vidare efterlyser hon mer 
pedagogiskt material kring bildsamlingar som lämnas in, för att få in information om hur 
bildarbetet kommit till, processen och de pedagogiska och metodiska tankarna kring detta.                   
 
 

Foton: Hasse Holmberg 
 
Vi påminner om att vårt insamlade bildmaterial från Elevers bilder av skolan, som utgör över 
1000 bilder, ska överlämnas till SBBA när våra respektive avhandlingar är klara. I samlingen 
finns bilder från elever upp till 19 år. Vi frågar hur det är med digitala bilder, som ur 
arkivsynpunkt är mycket mindre utrymmeskrävande. Martola menar att även det är ett 
önskemål från SBBA, att få arkivera fler digitala/datorbehandlade bilder från ungdomar. 
Arkivet har fått en samling på 3700 digitala bilder från Nordiska skoldatanätet, men det 
uppstår dock många tekniska problem med dessa som rör bildformat och hur de har 
tillkommit och sparats. 
 
 
 
 
 

 

Foton: Hasse Holmberg 
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Vidare diskuteras de samlingar som nu finns arkiverade. De omfattar 600 samlingar. Alla 
bilder från 1800-talet är redan helt digitaliserade. Sammanlagt är 55 000 bilder digitaliserade 
av totalt 650 000 bilder som arkivet omfattar i nuläget. När det gäller ”arbetsböcker”, vanliga 
i ämnet hembygdskunskap i de lägre åldrarna under tidigt 1900-tal och fram mot 1950-talet, 
så finns det många sådana exempel i arkivet men de är ännu inte digitaliserade. Dessa kan 
belysa teman som den tidiga ämnesintegreringen eller som det kallades ”ämnesteckning” i 
skolans undervisning. Däremot finns många bilder med teman som rör hembygden inom 
ramen för exempelvis f.d. Televerkets barnbildstävlingar arkiverade i sin helhet från 1980 – 
1990 talet. Bilderna samlades in för att användas som omslag till telefonkatalogerna. 
 
Bild: Oskars ritbok (privat). Ett exempel på läromedel som anknyter till ”sakteckning”.         
E. Blohme och L. E. Holmgren: Ritbok för folkskolor, Nr 1. Skrif- och Ritboks-AB, Arlöf 
1905.  

 
På bokens baksidestext kan läsas: ”Planen med föreliggande ritbok är att låta barnen redan i 
skolans lägre klasser teckna utan hjälplinjer eller hjälppunkter, att sätta teckningen i samband 
med undervisningen i övriga ämnen samt att så tidigt som möjligt införa teckning direkt efter 
föremål.” 
 
Ett symbolladdat fängelsemotiv med ett 
skelett väcker vårt intresse. Vi jämför med 
alla fängelsemetaforer som elever använt 
för att beskriva sina bilder av skolan, som 
vi har fått in i projektet ”Elevers bilder av 
skolan”. Bilden visar sig vara från slutet 
av 1930-början av 1940-talet.                                               
 
Foto: Hasse Holmberg 
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Bild: Ett exempel på hur en 16-årig 
flicka på gymnasiet, använder en 
fängelsemetafor när hon berättar om 
hur det är att vara elev i skolan. Från 
samlingen ”Elevers bilder av skolan” 
(1997).     

 

Resa 2  
2006-05-06/07. Ulla Lind och Kersti Hasselberg 
  
10.00 – 12.00: 
Vi får en demonstration av Ulla Martola hur man söker i SBBA:s databas, den digitaliserade 
delen av samlingarna, söksystemen och slumpvisa ingångar och överblickar. De har fått 
utveckla ett eget katalogiseringssystem baserat på hur olika fotografiska arkiv i landet 
utformats. Det ger olika ingångar för sökning: t.ex. material, teknik, huvudmotiv, delmotiv, 
namn, kön, ålder och tillkomsthistoria. Vi söker utifrån de register över samlingar som finns, 
och väljer utifrån några olika hypoteser. Det är spännande men lite förvirrande i början, svårt 
att ha överblick när materialet är dolt och kodat. Vi sitter också två vid datorn vilket gör 
arbetsfördelningen viktig. Men snart förstår vi strukturen i sökvägarna och just för att vi är två 
så kommer idéerna med snabba och tvära kast, det blir livligt och spännande och för en stund 
glömmer vi realtid och andra rum. Detta läge känner vi igen från tidigare arbete med 
originalbilder i våra egna samlingar, när bilderna öppnar upp för många associationer och 
kopplingar.      
 
Vi för diskussioner med Martola kring kommande besök vid SBBA, bland annat hur ett 
möjligt upplägg med BI:s kandidatstudenter kunde se ut. Ett förslag till uppläggning och 
arbetssätt skissas där studenterna ska få en introduktion med bildspel för att sedan ha en 
workshop i smågrupper med var sin originalsamling av bilder. Ulla Martola aktualiserar 
frågor om hur trender förskjuts bland barns och ungas bilder, som hon lagt märke till.  
 
13.00-17.30 ca 
Vi förflyttar oss senare till studier på Eskilstuna Stadsarkiv (slutarkivet) där samlingar som är 
katalogiserade och färdiga förvaras. Tematiska samlingar studeras och diskuteras. Några 
ungdomar från en gymnasieskola i Eskilstuna kommer samtidigt in på studiebesök. När de ser 
vad vi håller på att bläddra i för bilder, upplyser Ulla Martola att flera bildsamlingar kommer 
från skolor i Eskilstuna. De blir mycket intresserade och en av killarna replikerar snabbt; 
”Kan min mammas bilder finnas här?!” Samtalet med eleverna berör respekten för barns och 
ungas bilder genom att kunna bevara och vårda dem för eftervärlden.  
 
Slutligen besöker vi Eskilstuna Bibliotek där en offentlig utställning presenterar en 
barnbildssamling ” Blommor från Jarovnice”, med målningar och teckningar av romska barn 
från byn Jarovnice i Slovakien. 
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Reflektioner kring teman från fältanteckningar 
Martola tar i samtalet upp olika reflektioner kring teman i barns bildskapande och sin långa 
erfarenhet av bildmaterialet som arkiverats. Ett tema handlar om hur djur skildras i många 
bilder, att djur förmänskligas och skildras i olika sammanhang som exempelvis djurens 
familjebildning men det förekommer även utan särskilt sammanhang. Hon tänker att Disneys 
djurvärld kan vara en förebild. När det gäller förmänskligade djurberättelser finns också en 
ingång som skapar en analogi mellan bildspråk och litterära genrer. Då kan djurberättelserna 
ses som visuella fabler där symboliskt berättande ger djuren människors egenskaper och 
funktion och människors beteende symboliseras i djurens förklädnad. 
 
Mediepåverkan är ett återkommande tema i samtalen om barns och ungas bilder. Förutom 
populärkulturens bildarsenaler (senast Mangatecknadets attraktion) kan mediebilders inverkan 
synas inte minst i bilder kring katastrofer som Tsunamin i december 2004 och stormen 
Gudrun vintern 2005. Några bilder av dessa katastrofer gjorda av yngre skolbarn finns i 
arkivet och Martola nämner hur dessa tydligt visar hur teves och pressens bilder påverkar 
barnens bilder (se nedan s. 21-23 ).  
 
I vår terminologi handlar det om hur den visuella kulturen alltid kommer att vara en resurs 
och källa för barns och ungas bildskapande och därmed skifta motiv och visuella koder. Detta 
aktualiserar också frågan om varför barn alls vill göra egna bilder och i vår mening bör göra 
bilder och i vilka syften. En viktig forskningskälla i detta avseende finns hos den danska 
medie- och ungdomsforskaren Kirsten Drotner. Hon har bland annat gjort en mindre 
kartläggning, historik och kvalitativ studie av barns bruk av Disneyvärlden, i boken Disney i 
Danmark, At vokse op med en global mediegigant.23 Hennes forskning har betoning på 
relationen mellan bilder som skapas för barn och bilder av och med barn. Förutom att ge 
exempel på hur man tidigare har analyserat ett fenomen som Disney, konstaterar hon att en 
blind fläck i forskningen har varit avsaknaden av ett brukarperspektiv på Disney. Detta blir 
således hennes uppdrag, att lyfta fram och lyssna på barnens inställning och användning av 
Disney. Hon gör intervjuer med 48 danska barn och deras föräldrar. Barnens ålder varierar för 
att få ett brett brukarperspektiv och i analysen är fokus på hur barnen talar om Disney, deras 
innebörder och upplevelser. Boken innehåller även bildillustrationer gjorda av barn som 
kompletterar berättelserna om Disney. Disneybilderna kommer på allvar in i barns bilder 
under 1950-talet, har vi tidigare sett i arbetet med barnbildsarkivet. Men långt dessförinnan 
finns bilder med pratbubblor och andra visuella tecken som markörer för ljud, hur saker låter, 
vad som sägs, tänks och hur stämningar 
upplevs.    
                                                                                 
  
 
 
 
 
Bild: ”Lisa och Sluggo åker skridskor”.  
Ingår i en ”Personlig samling” från 1945-50, 
med bilder av två syskon, Nils och Anne 
Marie Bagger-Jörgensen. Denna bild är 
gjord av Nils. 
 
                                                 
23 Drotner, Kirsten (2003) Disney i Denmark. At vokse op med en global mediegigant. Köpenhamn, Høst & Søn. 
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Resa 3 
2006-10-23/24. Ulla Lind och Kersti Hasselberg. 
 
Vid vårt tredje besök på SBBA i Eskilstuna ägnade vi den mesta tiden åt aktivt sökande efter 
bilder i det digitala registret. Eftersom bristen på personal gjorde att vi inte kunde fortsätta 
med att undersöka originalbilderna, fick vi i någon mån revidera vår ursprungsplan i sökandet. 
Det gällde exempelvis Gunnar Sandbergs samling från BI:s arkiv samt en del arbetsböcker 
som ännu inte är digitaliserade och behöver sökas lite här och var i samlingarna. Men de 
digitala samlingarna är ju ändå tillräckligt omfattande för våra syften i detta projekt, varför vi 
fick sätta fokus på denna del i arkivet. Nedan följer en kort skiss på de samlingar som vi valde 
för att synliggöra arkivets olika typer av bildmaterial. Det visade sig att just äldre barns och 
ungdomars bilder var sparsamt representerade bland de digitaliserade bilderna, liksom i 
originalsamlingarna.  
 
1. Den första samling vi studerade var Nils och Anne-Marie Baggers arbetsböcker från Alviks 
folkskola (Accesionsnummer 1991:039). Nils och Anne-Marie är tvillingar f. 1938 och deras 
arbetsböcker är från 1945-50. Här får vi exempel på hur bilder integreras i 
hembygdsundervisningen i den gamla folkskolan, dvs. hur kunskap visualiseras genom att 
tecknas och målas fram. Vi diskuterar betydelsen av att papperet i dessa arbetsböcker är 
sepiafärgade och inte vita. Även ljusa färger framträder bättre på dessa sidor och samtidigt 
blir det färgade papper något tidstypiskt när vi betraktar det i efterhand.  
 
2. En personlig samling, Kristina Erikssons samling 1955-65 (Acc.nr. 1993:018), är en annan 
typ av samling där Kristinas teckningar ur olika skissblock kan följas under tio år, utan någon 
direkt koppling till skola och bildundervisning. Förutom många försök till karikatyrer 
influerade av serieteckning finns också vardagliga interiörbilder från hemmet.  
 
3. Bland internationella samlingar valde vi att titta på ”Livets Träd” som Rädda barnen 
samlat in från världens alla hörn under perioden 1962 – 93 (Acc.nr. 1992:053).  
 
4. Under rubriken tävlingsbilder fastnade vi för temat ”Yrken och arbetsliv från vår 
hembygd” som ingår i Televerkets tävlingsbilder, i detta fall från Örebrokatalogens område, 
från 1979 (Acc.nr. 2002:012). Efter att ha granskat 100-tals bilder tyckte vi oss veta allt om 
traktens näringsliv, från Örebro-kex till Bofors kanoner, skotillverkning mm. 
 
5. Bland skolsamlingar hittade vi bilder om Tsunamikatastrofen  (Acc.nr. 2005:002, 003, 004 
samt 2006:019). Det är barn från olika skolor runt Eskilstuna, årskurserna 2, 4 och 5 som 
bearbetat sina intryck, främst från media, i sina bilder. En motsvarande samling som skildrar 
”Stormen Gudrun” finns också digitaliserad (Acc.nr. 2005:005, 006). 
 
7. Elly Bergs stora material från arbetet med ”Stadsstudier” i svenska skolor 
(Acc.nr.2006:007) från 1980-talet till 2000-talet är också digitaliserat. 
 
Som framgår ovan var det svårare att finna nyare pedagog- och skolsamlingar av äldre 
ungdomars bilder, förvisso inte i originalarkivet men bland de hittills digitaliserade. Arbetet 
med digitalisering är en viktig men gigantisk uppgift för äldre bildarkiv och för att göra 
arkiven tillgängliga.  
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Presentation av samlingar  
 
Vi har valt att i detta avsnitt ge exempel på bilder hämtade från de olika ovan nämnda 
samlingarna som vi intresserat oss för i en slags inventering. Hur bilderna katalogiseras och 
registreras avgörs på det sätt och av vem eller vilka de är inlämnade. Särskilda blanketter har 
utarbetats vid SBBA dels för att kunna registrera bilderna som kommer in och hänföra dem 
till någon viss typ av samling och dels när och hur de enskilda bilderna registreras (bilaga 2). 
  

Personliga samlingar 

1991:039 Nils och Anne-Marie Bagger-Jörgensens samling  
Samlingen omfattar åren 1945-50. Det är Nils och Anne Marie Bagger-Jörgensens 
arbetsböcker från Alviks folkskola i Bromma, Stockholm. Nils och Anne Marie är tvillingar 
och föddes 1938. Anne Marie har tre arbetsböcker med i samlingen, en från klass 1, 1945-46 
och en från klass 3, 1948-49 och den tredje från klass 4, 1948.  
 
Nils berättar att "I småskolan klass 1 och 2, hade vi samma fröken, som undervisade i alla 
ämnen, likadant i klass 3 och 4 - fast med en äldre fröken." Han skriver även i sitt brev att 
"Min syster både skrev och ritade bättre än jag de första åren. Det var först i realskolan, i 4:e - 
5:e klass, som jag plötsligt både började skriva och teckna bättre än min syster." 

 
 
 

 

 

 

 

 
Bild: 
Linberedning,  
en sida från en 
arbetsbok av 
Anne Marie 
Bagger-Jörgensen  
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Bild: Rullstensås i 
genomskärning,  
från arbetsbok av 
Anne Marie Bagger-
Jörgensen  

 
 

 

1993:018 Kristina Erikssons samling  
Samlingen omfattar åren 1955-1965 och det finns även bilder utan angivet årtal. Kristina 
föddes 1945 och växte upp i en syskonskara på fyra barn. Hon hade en storasyster, en 
storebror och en lillebror. Kristina växte upp i Heby i Västmanlands län. Kristina gjorde en 
hel del självporträtt under årens lopp och hon berättar själv att hon tecknade som en 
fullständigt naiv och omedveten unge i småskolan. Hon var inte särskilt framstående i 
teckning i småskolan och hon berättar att hon inte alls ägde sin storebrors förmåga att rita 
"likt". Endast någon gång då hon ritade människor i rörelse blixtrade det till en smula.  
 
När Kristina är 9 år föds hennes lillebror. När han blir äldre fascineras hon av hans spontana 
tecknande och han får säkert stor betydelse för hennes utveckling. Åren 1960-62 sker en 
explosionsartad utveckling. Hon blir intresserad av teckning och producerar under åren 1962-
63 minst ett block i månaden. Kristinas mål på 60-talet var att komma in på Konstfack i 
Stockholm och hon kom senare in där och hon utbildade sig då till bildlärare. Samlingen 
innehåller Kristinas teckningar, men även en del av hennes lillebror Lennarts teckningar och 
en del av hennes storebror Thorstens teckningar. Allt som allt innehåller samlingen 2 543 
bilder. 
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Bild: Två versioner av Kristinas eget rum, tecknade med några års mellanrum. Rummet ses 
från olika positioner i förhållande till fönstret och möbleringen är delvis ändrad i rummet. Den 
låga sängen, nallen och sminkbordet finns dock med i båda bilderna. Den senare bilden till 
höger visar också att teven flyttat in i flickrummet.  
 

Pedagog- och skolsamlingar 

2006:004 Högre Allmänna Läroverket i Eskilstuna  
Samlingen är från 1905-1925. Högre Allmänna Läroverkets vaktmästare hittade i skolan en 
bunt teckningar. 1976 gjorde teckningslärare Lars Frost en utställning av bilderna. Han säger i 
en tidningsartikel att de här bilderna alldeles säkert är utställningsbilder, handplockade av 
Hilma Nordlund som var teckningslärare i Läroverket i Eskilstuna till 1929 och 
teckningslärare i Flickskolan i Eskilstuna (tidningsartikeln finns i arkivet).24 
 

  
 
 
 
 

 

 

 
 
Bild: På bilden står 
skrivet: ”Från 
gymnastikfesten 1918, 
Nyköpings damtrupp”.  
Signaturen Claes 
Classon.  

 

                                                 
24 Eskilstunakuriren, 30 oktober, 1976.  
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2006:007 Stadsbilder, Elly Bergs samling 
Samlingen är från 1980-, 1990 och 2000-talet. Denna samling har ännu inte sin 
bildpedagogiska historik nedtecknad vilket gör att den bildpedagogiska inramningen tills 
vidare är beroende av vilken kännedom man själv har om Elly Berg och den verksamhet som 
hon bedrivit under många år i Rinkeby utanför Stockholm.25 Kortfattat kan dessa bilder 
beskrivas som exempel på ”stadsstudier” där linjeteckning används som en typ av 
”fältanteckningar”, i studier av offentliga miljöer och hur människor använder dessa miljöer, 
en bildpedagogisk tradition med uppkomst i England. 

Bild: Hållplats (pojke 12 år)              Bild: Utemöbler (pojke 12 år)  
 

 
Bild: Sergels torg (pojke 10 år)                       Bild: Nordiska museet (flicka, ålder ej angiven)
    
Elly Berg presenterade denna form av stadsstudier i rapporten Stadsstudier. Mål och medel 
från 70-talets England, som sedan 1960-talet funnits i skolor i de engelska städerna och som 
var en motsvarighet till naturstudier på landet.26 Under det tidiga 1980-talet och framåt 
verkade flera stadsstudiegrupper i Sverige och många bildlärare deltog i olika projekt. En 
inspiratör var den engelska bildlärare Eileen Adams, som vid flera tillfällen besökte Sverige 
och ledde projekt som kom att kallas ”Gatan som klassrum”.27 

                                                 
25 Elly Berg har även samarbetat många år med författaren Gunilla Lundberg vid Rinkeby bibliotek och skolor 
som  även resulterat i publikationer som Rinkeby mitt i världen: dikter och bilder, 1985. 
26 Berg, Elly (1980) Stadsstudier. Mål och medel från 70-talets England. Byggforskningsrådet T24:1980 
27  Se Bild i Skolan.  nr 2/81, s. 10-11. Se även en tillämpning av denna pedagogiska tradition i ett magisterarbete 
av Jonsson, Helena (2004) Staden som pedagogiskt rum. Hur man kan läsa staden och med vilka verktyg kan 
man se den? Fördjupningskurs i bildpedagogik 61-80 p, D-uppsats.  Stockholm, Konstfack, inst. för 
bildpedagogik.  
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Elly Berg berättar i Bild i skolan att stadsstudierna i England hade tidigare mest bestått av 
geografi, samhällskunskap och historia: 

Det var Ken Baynes, lärare i Design Education vid Royal College of Art i London som 
tidigt på 70-talet såg att ingen ägnade sig åt det estetiska elementet i närmiljön, det som 
har att göra med våra sinnesupplevelser av en gata, ett torg, ett hus. Ken Baynes tycker 
att det är en viktig del av utbildningen, att lära sig att kritiskt bedöma sin miljö utifrån 
sin egen erfarenhet. Han anser att det är bildlärarna som är bäst lämpade att utveckla 
förmågan hos eleverna att uttrycka sinnesupplevelser och att bilderna är detta uttryck.28  
 

Några skolsamlingar från Eskilstunaområdet från 2005, illustrerar hur man vid skolstarten i 
början av vårterminen pratade om flodvågskatastrofen annandag jul i Asien. Barnen fick 
teckna och måla kring katastrofen. Här syns tydligt hur barnen haft teve och pressbilder som 
första informationskälla från Tsunamikatastrofen, inte minst visuellt.   

2006:019 Kjula skola 5A, 2004-2005 
Samlingen är från år 2005. Barn i klass 5A har ritat de 19 bilder som har lämnats från Kjula 
skola i Eskilstuna.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bild: Flodvågen (flicka 11 år) 
En bekymrad sol blickar ned på 
den kaotiska händelsen.   

 

2005:002 Skogsängsskolan, åk 4, 
004-2005  
Samlingen är från 2005 och består 
av 13 bilder. Det är barn i årskurs 
4 i Skogsängsskolan som har ritat 
bilderna.  
 
 
Bild: Tsunami (Johan) 
En person ropar ”Look” (på 
engelska) när en båt med sitt 
fisknät kastas upp av flodvågen.  
 
                                                 
28 a.a. s. 10. 
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                     Bild: Tsunamin. 

”Spring för livet” ropar personer på 
 stranden. (Hampus) 
 
 
 

 
 
Bild: - Har dom hittat hans mamma? - Nej! 
(Moa) 
 

2005:003 Slagstaskolan 2c, 2004-2005  
Samlingen är från år 2005 och består av 18 bilder. Det är barn på lågstadiet i klass 2 som har 
ritat bilderna.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: ”Jag är 
svensk”  
(Adam)  
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2005:005 Ärla skola åk 1-2, 2004-2005  
Samlingen är från år 2005 och består av 64 bilder. Förutom att barnen fick teckna och måla 
kring flodvågskatastrofen i Asien hade Sverige också drabbades av stormen Gudrun den 8 och 
9 januari med katastrofala följder. Barnen på Ärla skola, i årskurs 1-2 ritade bilder även om 
stormen.  

Bild: Storm (Matilda)                  Bild: Träd mot tråd. (Rasmus) 

 

Tävlingssamling 

2002:012 Yrken och arbetsliv från vår hembygd  
Ett intressant exempel på tävlingssamlingar är denna från 1978. Det är klass 3 som har ritat 
teckningarna. Televerket anordnade en årligen återkommande rikstäckande tävling.29 De 
vinnande bidragen användes som omslag till telefonkatalogerna. Temat är "Yrken och 
arbetsliv i vår hembygd". Skolorna i Örebros katalogområde har lämnat dessa bidrag. 
Samlingen består av 698 teckningar. 

Bild: Slakteri (okänd)               Bild: Vägarbete (pojke) 
 
 
 
                                                 
29 Statliga televerket ombildades 1993 till det statliga bolaget Telia AB. Televerkets resterande 
myndighetsuppgifter lades på Telestyrelsen. 1 mars 1994 ombildades Postverket till statliga bolaget Posten AB 
och ansvaret för myndighetsutövning överfördes till Telestyrelsen som bytte namn till Post- och telestyrelsen.   
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Temasamlingar 
 
Bland temasamlingarna blev vi intresserade av en samling för att den införlivades med arkivet 
på ett speciellt sätt. Den har dock inte digitaliserats ännu, men är intressant att nämna för sin 
historia (bilderna hämtade från SBBA:s hemisda):  
 
1998:018 Mammas eller pappas yrke  
Samlingen är från 1963, och bilderna är gjorda av elever på låg-, mellan- och högstadierna i 
några olika skolor i Eskilstuna. Bilderna påträffades i samband med arkivering hos Eskilstuna 
stadsarkiv av material som tillhörde Järn & Metall avd. 23 den 29 mars 1988.  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Lärarinna   Bolinder Munktell reparationsavd.      Hemsamarit, städerska 
(flicka åk 6)       (pojke 16 år åk 9)                    (flicka åk 6) 

 

2004:001 Tema trafik  
Arbete pågår med samlingens historik som härrör från Televerket tävlingsbilder, 
Halmstadsdelen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cykel med reflex och två ljus.                   Många övergångsställen. 
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Den moraliska läroplanskoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: ”Här har jag ritat en som inte 
håller i styret, och det är fel”. 
En bild hämtad tidigare från en 
arbetsbok hos SBBA, som ännu inte 
är digitaliserad.  
 

 
 
Bilden ovan ansluter till en moralisk kod som kommer till uttryck i olika teman under 
skolhistorien. Ett av dessa teman gäller trafikkunskap och fostran till ”trafikvett”.  
I Folkskolan under hela 1800-talet var den moraliska skolningen en väsentlig del skriver 
Gunnar Åsén i historiken om tecknings- och bildämnet.30  

I läroplanstänkandet finns hela tiden moralfrågorna inflätade i innehålls och 
metoddiskussionerna. Genom teckningsundervisningen skulle eleverna inte enbart lära 
sig praktiska färdigheter utan också lära sig att vara ordningsamma, noggranna och 
renliga.(a.a, s. 120)  

 
De moraliska och realistiska läroplanskoderna minskar successivt i betydelse med skolans 
utveckling och reformering under hela 1900-talet och ersätts av vad som kallats en rationell 
läroplanskod.31 Den moraliska fostran av skolans elever försvinner naturligtvis inte, men 
skiftar objekt och innehåll. Så blir skolans bildframställning även ett säte för olika slags 
moderna ämnesområden med skolsociala och etiska frågor som hygien, hälsa (ANT-
frågor/alkohol, narkotika, tobak), miljö och sex- och samlevnad. Inte minst har 
bildframställning om trafik-, hälso- och miljökunskap ingått som moderna former av 
”ämnesteckning”. Teckningskampanjer som exempelvis Televerkets ”Stoppa sabbet” 
beskriver ett slags utvidgat intresse hos övriga samhällsinstitutioner för att rikta sig till barn 
och efterfråga moraliskt och etiskt ansvarstagande i uppfostringssyfte.  

 

2005:037 Nu är du Gud igen  
Denna temasamling från 2005 är exempel på ett lite annorlunda material. Våren 2005 
turnerade Unga Riks över hela Sverige med klassrumsföreställningen "Nu är du Gud igen". 
Det är en pjäs för mellanstadiet om tro, vad man ska med det till och om det verkligen behövs.  

                                                 
30 Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar (1989). 
31 Ibid. s. 118-121 samt Lundgren, Ulf P. (1979).  
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Eleverna fick skapa sina egna affischer innan de sett föreställningen. Eleverna fick en 
grundaffisch som var ett förtryckt rutigt kollegieblad med pjäsens namn. De fick sedan rita, 
skriva, klippa och klistra, måla eller fotografera vad de ville så länge det handlade om tro. 
Affischerna sattes sedan upp på skolan inför föreställningen. 
  
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ”Jag tror att Gud är en tjej”                      ”Jag tror på verkligheten” 

 

Internationella samlingar 

1992:053 Livets Träd och öarnas barn  
Den största delen av samlingens bilder är från 1970-talet och innehåller bilder från 1962 till 
1993. Sylvia Lindström, dåvarande ordförande i Danderyds lokalförening av Rädda Barnen, 
blev inspirerad av antika fresker när hon besökte Italien1969. Hon började fundera vad livets 
träd som symbol betyder för dagens barn. Hon kontaktade Rädda Barnens lokalföreningar i 
hela landet och snart började det strömma in bilder. Genom Rädda Barnens hjälpstationer runt 
om i världen kom flera hundra teckningar och målningar från ett 70-tal länder. 
Ett urval av teckningarna visades första gången under 1972-78 runtom i Sverige, och sedan 
fortsatte utställningen utomlands. Bland annat visades den 1979 hos FN i Genéve, museer i 
Gent, Paris, Köpenhamn, Randers, Lillehammer, Oslo, Madrid och 1982 i FN byggnaden i 
New York. 
 
1978 kom boken "Livets Träd. Världen genom barnets ögon", som innehåller bilder ur 
samlingen. 2004 öppnades Livets Träds egen hemsida. Till EU-toppmötet 2001 visades nya 
Livets Träd teckningar från 2000-talets Europa. Livets Träd Europa ingår i Svenskt 
Barnbildarkivs samlingar, accnr 2005:029. 
 
I Livets Träd samlingen ingår även barns teckningar och målningar från olika öar runt 
omkring i världen. Samlingen består av 4494 bilder. Alla bilderna är digitaliserade och 
registrerade bild för bild. 
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Bild: Livets träd (Ahmed) 
 

       
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Bild: Adam & Eva och lejon.  
(Hanna, 11 år, Polen) 
 

 
Hela Livets Trädsamlingen består av mer än 3000 bilder och texter från barn i hela världen. 
Insamlade från 1970 till och med 2003. 1994 överlämnades samlingen till Svenskt 
Barnbildarkiv, Barnkulturcentrum i Eskilstuna. Där finns förutom originalbilderna även allt 
kringmaterial som har arkiverats. Våren 2004 påbörjades arbetet med att digitalisera bilderna. 
Detta innebär att det så småningom kommer att bli möjligt att ta del av hela Livet 
Trädsamlingen genom Svenskt Barnbildarkivs bilddatabas. 
 
Samlingens olika teman är sökrubriker på 
Rädda barnens hemsida www.rb.se 
Livets Träd 
Jag är Livets Träd 
Paradiset  
Trygghet   
Familjen 
Tro 
Arbete och gemenskap 
Kultur och tradition 
Skräck 
Miljö                               

          Bild: Arbete och gemenskap  
          (Yasuhiru, 2 år Japan) 
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Bild: Arbete & gemenskap.  Bild: Arbete och gemenskap.  
(Angela, 13 år, Rumänien)   (Maria, 11 år, Italien) 
            

 

Bearbetning och analys 

Teoretiska perspektiv och visuella spår 
Som tidigare nämnts i samband med den kortfattade inledningen om tidigare forskning, kan 
barns och ungas bilder, liksom alla andra bildkategorier, undersökas via många olika 
teoretiska och pedagogiska perspektiv. Utifrån positionen att olika kontextualiseringar skapar 
olika blickar (och perspektiv) på ett visuellt material följer också att ett visuellt material, som 
exempelvis barnbilder, ständigt kan utgöra underlag för nya studier och forskningsarbeten. Så 
snart en bild har skapats, oavsett framställningsteknik (ända sedan grottmålningarna), utgör 
den en kulturell artefakt med artefaktens möjligheter att skapa mening beroende på de 
kommunikativa samband som den kan komma att ingå i. I denna rapport begränsas dock den 
teorianknytning som ett forskningsarbete kräver. Här ligger betoningen mer på att synliggöra 
det visuella materialets möjligheter men även dess begränsningar. Genom att vrida in 
kompassriktningar för vidare forskning som belyser bilder av barn, för barn och med barn, 
kan varje utsnitt av arkivbilder tillskapa intersektionella (korsande) studieområden. Det vill 
säga när barns och ungas bild- och idéskapande framträder som olika skärningspunkter mellan 
tids- och rumsaspekter, mellan ”biografi” och ”geografi”,32 mellan positioner inom sociala 
och kulturella maktordningar, korsande kunskapsfält och mellan individuell och kollektiv 
erfarenhet. Som bearbetning av vår inventering i denna studie väljer vi att ge några exempel 
på rubriker som kan beskrivas som ”visuella spår”. Det vill säga att vi tar utgångspunkt i 
bildmaterialet och därefter följer upp olika spår, som ett urval av bilderna (bildsamlingar) ger 
upphov till. Genom reflektioner kring de visuella tecken och innehållsteman som är möjliga 
att ta fasta på i en bearbetningsfas kommer olika betoningar att kunna göras.  

Ämnesövergripande bildpedagogik 
Under denna rubrik vill vi lyfta fram ett pedagogiskt studieområde som det finns mycket lite 
forskning om. Bildarbete som enskilt skolämne, som aktivitetsområde i förskolan och som 
yrkesrelaterade program i gymnasieskolan har studerats och utvärderats med varierande 

                                                 
32 Lind, Ulla (2006a) Mellan ”biografi” och ”geografi” – reflektioner kring visuella scenrum, ingår i Magnusson, 
Ann (red.) QUB - Konstnärligt utvecklingsarbetet bup. Stockholms läns Landsting, kultur- och 
utbildningsförvaltningen. www.qub.se  
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forskningsmetoder. Men betoningen har mestadels legat på studier som vill undersöka om det 
som sker i de pedagogiska praktikerna är det som ska ske enligt det som sägs i de statliga 
styrdokumenten.  
Hur bildframställning och visuell kommunikation har använts i formella och informella 
lärprocesser har visats ganska lite forskningsintresse. Undantag finns33 - under senare tid 
exempelvis Anna Sparrmans studie av barns verksamhet på ”fritids” i Visuell kultur i barns 
vardagsliv – bilder, medier, praktiker och Lisa Öhman Gullberg i lic.avhandlingen Movere - 
att sätta kunskap i rörelse.34 Att barn har roat sig med och använt sig av bilder och 
bildskapande i identitetsarbete och lek av olika slag är också studerat i någon omfattning. 
Alltsedan tidigt 1980-tal då ett pedagogiskt utvecklingsarbete vid Danmarks 
bildlärarutbildning, Børns billeder- Børns verden, presenterades med en uppmärksammad 
utställning bland annat på Konstfack, lyftes barns bildskapande in i ett undersökande 
perspektiv av kulturell, samhällelig kontext. Detta perspektiv har alltsedan dess förankrats och 
utvecklats vidare.35 Även studier av så kallade bildbiografier, som tidigare berörts, har 
bidragit till detta perspektiv.36       
 
I arbetet med bildsamlingen till boken En annan skola, blev det dock tydligt hur ”osynligt” 
bildskapande är som kunskapsform, även när forskning bedrivs inom andra ämnen som läs- 
och skrivområdet. Det är endast inom viss pedagogisk tradition, främst inom förskolan, som 
bildarbete har fått ny aktualitet som kunskapsform. Det inflytande som förskolepedagogiken 
från exempelvis Reggio Emilia har bidragit härmed är omfattande. Flera forskningsarbeten 
inom förskoleområdet har därmed integrerat bildskapande som ett undersökande arbetssätt i 
förskolans hela vardagsarbete. 37  Detta perspektiv på barns bilder är inte minst ett arv från 
den så kallade arbetsskolans pedagogik. Anknytningar kan göras till den tidiga folkskolans 
historia där det finns en pedagogisk och metodisk skärpa där bildskapande värderas som en 
lika viktig kunskapsform som att läsa och skriva m.m. Det radikala brottet inom 
teckningsundervisning kom i och med Folkundervisningskommitténs betänkande 1914 och 
som lade grunden till Undervisningsplanen 1919 (dåtidens Läroplan). Då öppnades upp för 
stora förändringar av skolans organisation och innehåll. Ett nytt skolämne infördes också, 
Hembygdsundervisning med arbetsövningar och arbetsböcker.38 ”Det vilar ett 
nationalromantiskt skimmer över den svenska folkskolans kulturmiljö” sägs i Skolkommitténs 
slutbetänkande Skolfrågor, om en skola i ny tid, angående kulturbegreppets förändring och 
den svenska arbetsskolerörelsen, som vid sekelskiftet 1900 radikalt förändrade skolan genom 
den professionella folkskollärarkåren.39   
Skolan var en del av det demokratiska samhällets uppbyggnad med bl.a. allmän rösträtt, 
åttatimmars arbetsdag och Sverige som industrination, det som kommit att kallas det 
”moderna projektet”. Byggandet av den moderna nationalstaten, var ett Sverige med känsla 
för sitt egenvärde, sin hembygd, historia, naturkunskap och naturresurser samt inte minst 
                                                 
33 Se t.ex. Danielsson, Helena (2002) Att lära med media. Om de språkliga skapandets villkor i skolan med fokus 
på video. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.  
34 Sparrman, Anna (2002), Öhman-Gullberg, Lisa (2006). 
35 Se Köhler, Rolf & Pedersen, Kristian (1978) Børns billedproduktion i en billedkultur. Bredsten, Ulrika samt 
Köhler, Rolf & Pedersen, Kristian (1981) samt Illeris, Helene (2002).  
36 Se t.ex. Pedersen, Kristian (1991) Bo’s billeder. I Hansson, H., Nordström, G. Z, Pedersen, K. & Stafseng, O. 
(red.) Barns bildspråk.  Lindström, Lars (1993) Jaguaren, Hulken och Per. Bild i skolan, 64, s.12-19. 
37 T.ex. Barsotti, A. (1997) D - som Robin Hoods pilbåge. Ett kommunikationsprojekt i Reggio Emilia. 
Stockholm, HLS Förlag. Nordin-Hultman, E (2004) Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande. 
Stockholm, Liber. Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005) Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i 
pedagogiskt arbete. Stockholm, Liber.  
38 Se exempel på handledning av arbetsövningar vid undervisning i Hembygdskunskap i kapitel av Pia Bohlin 
Brundin, Miljö – ett begrepp i vår tid, s. 97-98, i Lind, U. Hasselberg, K. & Kühlhorn, B-M. (red.) (1991).  
39 SOU 1997: 121 Skolfrågor, om en skola i ny tid. Slutbetänkande av skolkommittén.   
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synen på barns medborgaruppfostran och undervisning. I arbetet med detta ”Folkhemsbygge” 
skulle arbetsskolans metodik, sakteckning och åskådningsteckning vara en viktig del.40  
Hembygdsundervisningen delades upp efter årskurs tre i ämnen som naturkunnighet, geografi, 
historia och teckning, där teckningsämnet skulle vara stöd för andra ämnen.  
 
Teckning, färg, form och fantasi som bildskapande blir således en nyckelverksamhet i 
Folkskolan med nya pedagogiska idéer och metoder. Det tyska inflytandet med Stuhlmanska 
metoder som dessförinnan dominerat teckningsundervisningen fick lämna arenan för en ny 
tid. Två pedagogiska nyckelfigurer i denna övergång var L Gottfrid Gjöholm och Axel Goës 
som vid folkskollärarseminariet (för manliga lärare)i Göteborg redan i början på 1910-talet 
hade börjat utarbeta metoder och läromedel lämpade för den nya tiden, anpassade till och 
säkerligen påverkande den undervisningsplan som kom 1919. En annan historisk 
nyckelperson är Hugo Segerborg som på 1920-talet gav ut övningsböcker för folkskollärare i 
åskådningsteckning.  I en granskning av anvisningarna i 1919 års undervisningsplan kunde 
han påvisa att i stort sett varje ämne måste vara väl förberett på att tillämpa 
åskådningsteckning.41 Denna tradition kom att utmanas av det personlighetsbaserade 
bildpedagogiska perspektivet under tiden mellan första och andra världskriget. 42 I och med 
det efterföljande genombrottet för ”det fria skapandet” förskjuts betydelsen av bildarbete i 
skolan till att vara något som ska ge omväxling och avkoppling från det vanliga skolarbetet. 
Bildskapandet skall härmed utgöra en motvikt till de mer kunskapsbaserade skolämnena och 
”bli rekreationstimmar av betydande mentalhygieniskt värde”.43  

Svarta tavlans retorik 
I vårt insamlade bildmaterial i projektet Elevers bilder av skolan, som vi arbetat med sedan 
mitten av 1990-talet, har det funnits ett mönster där de yngre elevernas bilder till stor del 
handlar om skolgården, livet på rasterna och hur det ser ut i klassrummet. De äldre eleverna 
gör däremot ofta kommentarer som rör skolans kunskapsmässiga, kulturella och sociala 
innebörder. När vi inventerade bilder i föreliggande arbete på SBBA så fick vi ganska direkt 
en mängd kopplingar till vår egen bildsamling från Elevers bilder av skolan, vilket blev 
upprinnelse till visuella spår som anknöt arkivets bilder till nya och andra ordningar än de var 
katalogiserade i. Ett sådant visuellt spår kallar vi ”Svarta tavlans retorik”, eftersom det är 
bilder av klassrum och undervisning där svarta (numer vita) tavlan står i centrum och 
informerar om och har en avgörande betydelse för hur vi blir anvisade det som bilden handlar 
om.  

Matematik - ett ämne att räkna med 
De bilder vi valt att presentera nedan, tillhör samlingen av Elevers bilder av skolan och är 
exempel som vi har skrivit om i andra sammanhang. Här vill vi att de skall förmedla olika sätt 
att kontextualisera bilder på och hur visuellt material kan behandlas som kunskapskälla. Den 
första bilden diskuteras utifrån ämnesinnehållet skolmatematik i förhållande till 
könsperspektiv och subjektsskapande. Den andra bilden bearbetas med en retorikanalys.  

                                                 
40 Se kapitlet När varje lärare kunde teckna, s. 26-39, av Hasse Hansson samt Gunnar Åséns kapitel Från 
linearritning till bild, s. 10-25 i Lind, Hasselberg & Kühlhorn, Britt-Marie  (red.) (1991). Även Hansson, Hasse 
(1994/95) Teckning i den övriga undervisningens tjänst. Om L Gottfried Sjöholm och Axel Goës pedagogik. 
Fördjupningskurs i bildpedagogik. C-uppsats, Konstfack/BI.  
41 Lind, Hasselberg, Kühlhorn (red.) 1992, s. 32. 
42 Åsén, Gunnar (2006) Varför bild i skolan? I Uttryck, intryck, avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och 
forskning, s. 107-122. Stockholm, Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006. 
43 Ibid. s. 115. 
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Mattelektion 
 
 
 
 
 
 
Bild: Mattelektion  
(flicka åk 6) 
På svarta (vita) tavlan står 
”Hej alla barn. Idag ska vi 
skriva på veckans rapport”.  
I en bänk sitter en flicka som 
har två tankebubblor: 
”Charlotte, jag kan. Jag fattar. 
4-16-40 · 68 Just så vart det 
ju”.44  

 
Denna bild från slutet av 1990-talet kommer från projektet Sveriges elever lyfter skoltaket.  
Bilden kan sägas kommentera matematikämnet som social representation i relation till eleven 
som lärande subjekt, uppfylld av glädjen i att vara en ”duktig skolflicka” och ha förstått ett 
mattetal. Läraren är en centralfigur i bilden, sedd framifrån vid svarta tavlan. Det är en 
kvinnlig lärare (Charlotte, jag kan!) som använder sin pekpinne och har på ett abstrakt och 
formaliserat sätt tecknat upp ett räknetal på tavlan. Förutom flickan i bänken som i 
ögonblicket förstår räkneuppgiften, finns två andra elever på ingående från vänster sida av 
bilden. Dessa två elever är helt separerade från undervisningsinnehållet medan flickan i 
bänken visar hur hon hör ihop med läraren Charlotte och lektionsinnehållet genom att hon 
ingår i en gemensam visuell form eller syntagm (teckenkedja) som sammanbinder henne och 
hennes tankebubblor med läraren och svarta tavlan. Flickan som gjort bilden gör inte bara en 
bild av en matematiklektion utan också hur lärarens genomgång på tavlan ser ut från hennes 
perspektiv. Bilden synliggör glädjen och makten i att underkasta sig undervisningen och klara 
av lärarens räkneuppgift. Detta skapar närhet och samhörighet med lärarens kunskap och 
maktposition men separerar flickan från de andra eleverna som inte ens har hunnit sätta sig i 
sina bänkar.  
 
Inte sällan är det ”matematiken” som en social och kulturell representation av skolans 
kunskapsmässiga innehåll som tillskapas i detta spår. Det är skolämnet som verkligen 
“räknas“, som är “skolmässigt“ och därför ofta får representera skolan som den 
institutionaliserade, rationella och logiska kunskapsboning den utvecklades till i industri- och 
teknikåldern. I diskussionen om vår samtida skolas förändrade roll och styrning, är det sällan 
de offentliga samtalen handlar om hur dessa föreställningar som elever och lärare gemensamt 
delar, skall kunna förändras. Som socialt konstruerade representationer är olika skolämnen 
också könskodade. Matematiken representerar det logiska och rationella som under 
skolsystemets framväxt har betraktats, konstruerats och kodats som ett “maskulint“ ämne. De 
humanistiskt ”icke-rationella”, estetiska, service- och omsorgsinriktade ämnesområdena har 
tillhört flickorna. När samhället förändras sker också förskjutningar i föreställningar om 
                                                 
44 Denna bild ingår också i Lind, Ulla (2006b) Makt och kontroll i elevernas bildvärld. I Uttryck, intryck, avtryck 
– lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, s. 123-142. Stockholm, Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006. 
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maskulina och feminina områden. Men skolan blir fortsatt medskapare till både en 
organisatorisk och innehållsmässig kommunikation om vad som är feminint- respektive 
maskulint inom skolans ämnen. I rapporten från den senaste nationella utvärderingen av 
grundskolan skriver forskarna att bildämnet tycks ha utvecklats till ett flickämne.45  I många 
observationsstudier i skola och förskola, har man sett hur de pedagogiska miljöerna förmedlar 
förväntningar också på könsstereotypier och andra sociala konventioner. Barn och ungdomar 
blir obenägna att frångå könstypiska mönster just för att de också behöver bekräfta sin sociala 
könsidentitet. När skolämnen fortsätter att vara starkt könskodade kan ett annars starkt 
intresse hos enskilda elever lämnas oreflekterat, eftersom det ämnesområdet “tillhör“ det 
andra könet. 46 

Genomgång på  tavla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Genomgång 
på tavlan. 
(flicka, åk 6)47 
 
 
 

Bilden är uppdelad i tre horisontella fält eller ytor. Den översta ytan anger vad som borde 
avhandlas under lektionen, med igenkänningstecken som t.ex. den kända formeln låt stå! på 
svarta tavlan. Detta förstärks av att bildens enda färgelement placerats här. Den nedersta ytan 
anger vad som sker bakom lärarens rygg, de babblande eleverna gestaltade med en känd figur  
- ljudhärmande tecken. Mellan dessa två ytor finns ett lugnare fält, ett slags mellanrum. Dessa 
ytor sammanbinds av ett tredje deltecken, läraren, med hand och huvud kopplade till det övre 
fältet och fötterna i det nedre, elevernas fält. Så bildas en teckenkedja, en narrativ betydelse, i 
tecknet som helhet. Texten i pratbubblan: "Nu blir jag förbannad håll tyst" förtydligar 
situationen.  

                                                 
45 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2005) Bildämnet i en kulturskola för alla. I Grundskolans ämnen i ljuset av 
nationella utvärderingen 2003. Nuläget och framåtblickar. Stockholm: Skolverket.  Åsén, Gunnar, (2005) 
Bildämnet i den nationella utvärderingen – några resultat och reflektioner. I Bild i skolan, 4-05, s. 12-14 
46 Walkerdine, Valerie. (1998) Counting Girls Out. Girls and Mathematics. London, Falmer Press. Nordborg, 
Gudrun ( red.) (1997) Makt och kön. Bidrag till feministisk kunskap. Stockholm/Stehag, Symposion.  
47 Denna bild har Kersti Hasselberg tidigare skrivit om i "Pedagogiska aspekter och retorik" i Nordström, Gert Z 
(1996) Rum, relation, retorik. Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna samhället, s. 335-358. 
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Retoriska figurer och verktyg i bilden  
Bildytans komposition (compositio) och disposition (dispositio) i helheter och delar är 
välbalanserad, enkel och tydlig. Den trettonåriga flickan skapar en uppdelning (divisio) av 
händelsen, berättelsen, i olika led som följer bildens stora komposition; det som sker på svarta 
tavlan, det som händer bakom lärarens rygg och hur läraren reagerar. Kanske kan man här tala 
om renhet och klarhet i språket (en viss elegantia.). 
 
Detaljerna, de grafiska figurerna, sprider sig över det översta och det nedersta fältet, medan 
mittfältet är svagare mönstrat med snabba streck i rutor. Enkla, väl strukturerade och 
komponerade fält fylls med ett livfullt myller av grafiska figurer och dekorativa mönster, som 
samtidigt bildar betydelser och valörer. Hon "pryder" bilden (ornatus) med både exakthet och 
olika figurer med vilka hon skapar variation i temat.  
 
I det översta fältet gör hon en utförlig och detaljerad beskrivning (descriptio), där ögat leds 
från detalj till detalj i det imponerande undervisningsinnehåll som presenteras på svarta 
tavlan. Hon tar också med "ovidkommande" detaljer - vilka som är vakter, felräknade tal, 
linjal och vinkelhake - sådant som brukar finnas vid svarta tavlan i de flesta klassrum - och 
inte minst det välkända uttrycket: skolkoden låt stå!. Vi kan känna oss närvarande i rummet. 
Tabellen som handlar om tid och pengar ger stöd åt ett intryck av nutid/samtid. Allt kan 
hänföras till retoriska knep för att framställa situationen så trovärdig som möjligt, det vill säga 
ge den visuella utsagan åskådlighet (evidentia.) i tid och rum.  
 
Det nedersta fältet konstruerar hon som kontrast eller motsats (antites) till det översta, för att 
engagera oss betraktare. Ett litet drama uppstår i denna motsättning mellan betydelserna i de 
två fälten; konflikten mellan lärarens ambition att klassen ska hålla tyst och lyssna på honom 
överst och elevernas obekymrade pratande nederst. Bilden av de pladdrande eleverna ersätter 
hon med en annan elegant lösning (en figur)  genom att hon mönstrar ytan, förgrunden med 
ljudhärmande (onomatopoetiska) tecken: bla, bla bla, som hon upprepar för att ge oss ett 
kvantitativt intryck av att alla i klassen pratar hela tiden.  
 
Vertikalt över de tre fälten, centralt men inte helt symmetriskt, finner vi huvudpersonen, den 
utsatta. På vems sida ställer sig vår flicka? Vem ska vi känna medlidande (miseratio, 
compassio ) med? Hon låter läraren ropa ut sin irritation och ilska, rentav ett hot - nu blir jag 
förbannad! holl tyst!  
 
 

Bildens berättelse  
Bilden, med titeln "Genomgång på tavlan ," berättar en ganska typisk och vardaglig 
skolhistoria med ett lätt inslag av situationskomik. Flickan i klass 6 berättar vad som händer 
när läraren vill förmedla något och samtidigt måste vända ryggen mot klassen. Läraren blir en 
ensam gestalt med huvudet uppe i de matematiska formlerna, bara fötterna når ner i elevernas 
kollektiva och anonyma samtal om annat. 
Hon avstår från att öppet ta ställning, välja sida eller antyda någon lösning på problemet. Vi 
kan lätt identifiera oss, både som elev och lärare. Bilden är knappast ute efter att övertyga oss 
om annat än att "så här är det" i skolan.  Samtidigt blir den en kommentar till en skola fylld av 
ord, prat och abstrakta formler, något som dock inte tycks bekymra henne så mycket. Hon och 
hennes kamrater sysslar med annat. Det meddelar hon i sin bild, med lätt ironisk ton och inte 
utan medkänsla med den stackars ambitiösa läraren.  
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Det är genom att tydliggöra skolans egna koder och en typisk pedagogisk retorik som hon - 
med hjälp av samma koder, retorik och förtätning – ”avslöjar” skolans språk och skolans 
vardag. Här ses skolans officiella diskurs i form av matematiska formler och den inofficiella 
men verksamma diskursen där läraren ryter och eleverna pladdrar. Hon säger det på ett 
stillsamt sätt men menar något annat och mer. Hon använder - i retoriska termer - en mild 
ironi. 
 
Flickan har tillgång till ett rikt förråd av bildspråkliga uttryck (copia) som hon kan välja 
mellan. Hon använder obesvärat en blandning av bilder, ord, siffror samt onomatopoetiska 
uttryck (bla, bla, bla). Hon har träning i att framställa bilder, och idéer i bild. Hon använder ett 
förråd av kunskaper i sin bildframställning med visuella koder från serier, reklam och media - 
pratbubblor, ljudbilder och bildkomposition. Hon berättar något enkelt och typiskt, men hon 
gör det på ett skickligt, nästan konstfullt, sätt. Det är i den meningen man kan tala om 
retoriska figurer i bilden.  
 
 
Två bilder (av flera) från SSBA som ingår i samlingen Yrken och arbetsliv från vår hembygd 
från 1979 kan exemplifiera vår koppling till detta tema om matematik och svarta tavlans 
retorik. I bilderna är det räknetal och räknesätt (addition) som bär fram budskap om vad 
skolan är och som ingår i en välkänd uppsättning visuella markörer för skolsalen: en lärare, 
kateder och raka bänkrader. En jämförelse mellan dessa bilder och de ovan, visar att de senare 
bilderna från 1990-talet beskriver mer subjektiva upplevelser av det pedagogiska rummet, 
läraren och matteundervisningen med utbroderande retoriska tecken på svarta tavlan. De 
saknar bland annat de raka bänkrader som bilderna från 1979 så sakligt tecknar upp. Olika 
åldrar på eleverna, tidsepoker och syften med bildframställningen visar att olika visuella 
grepp och koder tas i bruk. Vi vill betona att i forskningsstudier kan således dessa bilder dras 
in i nya och utvidgande berättelser och samtal om föreställningar om skolan, dess innehåll, 
innebörder och maktordningar. Genom att utgå ifrån barns och ungas egna visuella utsagor, 
bilder gjorda av barn kan samtal och jämförelser öppnas av den dialog som bilderna ge 
upphov till.             
 

    
 
  2002:012  Skolsal-fröken, Åk 3                2002:12 Skolan, Åk 3. 
  



 35

Stålband, bildband och bredband   
Med hjälp av tre bilder från olika historiska tidpunkter lyfter vi fram ett innehållstema som 
ringar in skolans så kallade "tekniska hjälpmedel" som pedagogiskt uttryck i skolans 
kulturhistoria.48 Bilderna berättar om tre "audiovisuella" tekniker som ingått eller ingår i 
skolans pedagogiska rekvisita och är samtida med de elever som gjort bilderna. En bild är från 
1950-talet och kommer från Svenskt Barnbildarkiv i Eskilstuna, insamlad under arbetet med 
boken Tidsbilder.49 De två andra bilderna kommer från våra egna bildsamlingar som ingår i 
projekten Elevers bilder som kunskapsskälla och Sveriges elever lyfter skoltaket. Som tidigare 
nämnts är det bilder av skolan som insamlats under 1990-talet från skolor runt om i Sverige 
med följande uppmaning till eleverna: Berätta i bild hur det är att vara elev i skolan!50  
Med hjälp av de tre bilderna kan några aspekter av skolmiljön som kunskapsrum och kulturell 
praktik lyftas fram. Utgångspunkt är att de tre eleverna berättar i bilderna om erfarenheter av 
olika medieformer som de mött i skolan och vad dessa medier kan göra med relationen 
lärare/elev i det pedagogiska rummet.51  
 

Då vi spelade in på stålband 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild. Då vi spelade in på stålband. 
Bilden gjord av Ejlert Lidén,  
klass 7, 1956.52 
 
 
 

 
Det är en avstånds- eller översiktsbild av ett klassrum med några elever i en bänkrad. Om vi 
följer den rumsliga logiken som bildskaparen placerar betraktaren inför, ser vi hela 
klassrumsscenen lite ovanifrån från bakre väggen.  Det är en välkänd typ av traditionellt 
klassrum med kateder längst fram, svarta tavlan och orgeln på ena sidan. I bilden finns också 
något som berättar om att det är en äldre typ av klassrum. Det är det upphöjda podiet (rutigt) 
där katedern står. Läraren sätts i en upphöjd position som ger bra överblick (och kontroll) 
över eleverna, ända ned till sista bänkraden. Detta klassrum har ett tilltal som säger att 
                                                 
48 Denna text finns i annan version i Lind, U (2000) Stålband, bildband och bredband. Elevers bilder som 
kunskapskälla. I Folkskolans barn & barnbarn. Skolmuseets katalog, Stockholm, Stadsmuseet.  
49 Ulla Lind, Kersti Hasselberg och Britt-Marie Kühlhorn (red.) Tidsbilder. Perspektiv på skola och 
bildskapande under 150 år.  
50 Se Ulla Lind & Gunnar Åsén (red.) En annan skola. Elevers bilder av skolan som kunskapsrum och social 
arena. Hasse Hansson & Agneta Sommansson (1998) Kulturens asplöv och en  Cd-rom med bilderna och 
slutrapporten Lind.,U. & Hasselberg, K. (1997) ”Sveriges elever lyfter skoltaket”.    
51 Om begreppet "det pedagogiska rummet" se Sten Pettersson och Gunnar Åsén (1989) Bildundervisning och 
det pedagogiska rummet. 
52 Bilden finns i samlingen 1990:014, Arvidsjaurs/Laukers Folkskolas samling i Svenskt Barnbildarkiv, 
Eskilstuna. 
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eleverna ska "sitta still" och "se upp till" läraren.53 Mycket riktigt är det också vad eleverna 
gör på den här bilden. De sitter still i sina bänkar, vända framåt med blickarna riktade mot 
läraren. Läraren är en huvudperson och en man.  Han står i helfigur, ses i profil, mellan 
katedern och orgeln. Han håller i något, men det är inte pekpinnen. På andra sidan katedern 
står en mindre låda med lock på ett bord. Från den går en mjuk linje utefter golvet till lärarens 
hand. Vi står inför ett mindre bekant inslag i klassrumsmiljön, vilket dock får sin förklaring 
genom bildens titel som står präntad i bildens nedre kant: "Då vi spelade in på stålband". Av 
allt att döma är läraren just i denna situation den aktive i klassrummet och den som 
kontrollerar "mediet" när han står med en mikrofon i handen.  
 
"Stålband" var en av de första ljudinspelningstekniker som uppfanns och möjliggjorde att  
radion kunde övergå från enbart direktinspelningar till att inspelning av ljud på lackskivor och 
stålband. Därmed kunde man börja sända program i efterhand och slapp direktsändningens 
begränsningar. Fram till 1931 gjordes det enbart direktsändningar i radion. Vid 
efterforskningar vid dåvarande Arkivet för ljud och bild i Stockholm påpekade man dock att 
Ejlert Lidéns teckning förmodligen beskriver en inspelning på "ståltrådsband". Det var en 
enklare teknik med tunnare band, tänkt för hemmabruk och skolbruk jämfört med "stålband" 
som var en skrymmande apparat. Det fanns endast en stålbandsmaskin som ägdes av Sveriges 
radio som dessutom kan ses utställd på nämnda arkiv, numer med namnet Nationella Ljud- 
och bildarkivet.54   
 

Pogo-Pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Pogo-Pedagog,  
Bilden är gjord 1995 
(flicka, 18-år  
på gymnasiet)  
 

 
Detta kan vara ett skolminne men också en aktuell situation. Här visas exempel på det 
kompletta pedagogiska hjälpmedlet som i stort sett ersätter läraren helt och hållet. Dessa 
bildband från Läromedelsföretaget Pogo pedagog, har ofta en speakerröst som kommenterar 
bilderna. Lärarhandledning och hela paket av läromedel, arbetsböcker med mera, kan höra till. 
Även om läraren är helt frånvarande på bilden är han eller hon naturligtvis ansvarig för 
                                                 
53 Se även artikel av Elisabeth Nordin Hultman, Det pedagogiska rummet speglar vår syn på barn, Pedagogiska 
magasinet, 1998, nr 3, s. 22-26. 
54 Arkivet för ljud och bild (ALB) har bytt namn till Nationella ljud- och bildarkivet (SLBA) 
www.ljudochbildarkivet.se.  Arkivet är beläget vid Karlavägen 100, 104 51 Stockholm. Tel. 08/783 37 00 
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iscensättningen av den pedagogiska situationen med hjälp av bildbandet. Här blir eleverna 
direkt positionerade som åskådare (specatators). Eleverna skildras som suddiga konturer i en 
grå diffus massa. Hela målningen har en "flytande" karaktär vilket förstärker den sömniga 
stämningen. Från den grå massan stiger små rosa z-tecken som berättar om att några har 
somnat in. Hela bilden förmedlar en bedövande och sövande stämning. Varumärket, Pogo 
Pedagogs logotyp med två P vända mot varandra, är bokstavligen i fokus. Den starka 
ljuskäglan från diabildsprojektorn visar att det är i början på visningen, "Pogo Pedagog 
presente…". 55 
 
Detta är ett exempel på ett pedagogiskt hjälpmedel som gör eleven till åskådare som på 
tittskåpsteater eller bio. Men eleverna tycks inte bli berörda och indragna i mediet på det sätt 
som ofta sker när man ser film. I elevens bild skildras med en lättsam ironi denna scen när 
åskådarna sövs ned av bildbandsvisning.  
 

Att falla i sömn 
Ofta används sömn, sovande och "att falla i sömn" som metaforer för övergångsskeenden 
eller passager, mellan liv och död, tro och vetande, ungdom till vuxen etc. I sagornas värld har 
insomnandet, sömnen och uppvaknandet avgörande funktioner som transformationer från en 
medvetandeform till en annan (t.ex. Alice i underlandet), från en social roll eller livsform till 
en annan (t.ex. Snövit, Askungen, Guldlock, Prinsen och grodan). Att sova är främst 
förknippat med "att gå till sängs" som vi företrädesvis gör inom den intimare hemsfären. I 
elevbilden Pogo Pedagog är det mer ett kollektivt och anonymt sovande som framställs. När 
man sover offentligt, i ett offentligt rum som t.ex. i skolan, i kyrkan, riksdagen, på teatern, så 
beskriver det närmast en slags motståndsrörelse - detta vill (eller vågar) jag inte lyssna eller se 
på. Det är händelser som skapar behov av flykt, skydd eller längtan bort. När man är uttråkad, 
oengagerad eller i en vanmäktig position kan sömnen vara en befrielse.56   
 

Beredd på bredbandsperspektiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Bilden är gjord 1996  
(pojke 14 år, årskurs 8)  
 

                                                 
55 Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Pogo_Pedagog: Pogo Pedagog, mer eller mindre kultförklarat 
produktionsbolag för läromedel, främst bildband och filmer. Varje bildband eller film inleddes med en bild på 
Pogo Pedagogs logotyp, bestående av två vita P:n, rygg mot rygg på blå bakgrund. Varumärket Pogo Pedagog 
tillhör numer Kalenderförlaget i Solna. Se även http://susning.nu/Pogo_Pedagog  
56 Denna bild och andra elevbilder har Lind också skrivit om i "Synliga och osynliga bilder" tillsammans med 
Kersti Hasselberg och Britt-Marie Kühlhorn i Gert Z Nordström (1996) Rum, relation, retorik. Ett projekt om 
bildteori och bildanalys i det postmoderna samhället.  
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Här kan ses hur datorn gjort entré i det pedagogiska rummet. Under avsevärd tid diskuterades 
under 1990-talet hur denna medieform ska användas inom skolan i kommunikation och 
kunskapsprocesser. På bilden är eleven, en pojke, inte längre en av flera i klassen, utan 
placerad ensam i centrum av bilden sittande framför en dator. Han vänder oss betraktare (och 
lärarna) ryggen. Två lärare, en man och en kvinna, är vända mot varandra och uppfattas som 
ett "team". Detta beror på att trots att de står med ett avstånd mellan sig, är de vända mot 
varandra och har direktkontakt genom blicken (bakom elevens rygg). Lärarna har avspänd 
kroppshållning och har annat än pekpinnar och böcker för händerna. Den manliga lärarens 
hand vilar avspänt i byxfickan och kvinnan håller i en kaffekopp. Detta är återigen ett nytt 
scenario med nya "tekniska hjälpmedel". Lärarna är visserligen synliga och mycket tydliga 
här men i sin funktion blir de mer "staffage figurer" på en scen, än aktiva i undervisningen 
och elevens lärprocess. De har kontakt med varandra men inte med eleven och datorn. Eleven 
sitter i en förväntansfull stand-by-position framför datorn som om han väntar på att få starta 
den. Allt finns där framför honom inom räckhåll, men hans armar och händer är sänkta. Är det 
lärarnas signal för att få starta arbetet vid datorn som han inväntar? Klassrummet och 
skolklassen är inte synliga i det här pedagogiska rummet. Den individuella eleven och datorn 
är i fokus. Som många har observerat fick datorerna till att börja med ett eget klassrum 
(datasalen) när den introducerades i skolan under 1990-talet. Så småningom har den även 
flyttats närmare eleverna i mindre avgränsade grupprum (datarum) eller i en avdelad vrå i 
klassrum eller korridorer.   
 

Positioner i det "mediepedagogiska" rummet  
Vid en jämförelse mellan bilderna ovan framträder skiftande fokus på lärarens och elevens 
relation till varandra, till mediet och det pedagogiska rummet.  I bilderna är positionerna 
mellan elever och mellan lärare och elever förskjutna. De beskriver olika pedagogiska rum 
och olika kommunikationsformer. Vad detta betyder för urval och innehåll i undervisningen 
och synen på kunskap och lärande är frågor som jag blir intresserad av men som bilderna inte 
ger så många ytterligare ledtrådar till.  
I den första bilden är läraren den som sköter och kontrollerar mediet och tekniken. Eleverna är 
tydliga individer men sitter fast i sina bänkrader och riktar sin blick och sitt intresse framåt, 
mot läraren. I den andra bilden är läraren helt osynlig och har ersatts av mediet. Eleverna är 
osynliga som enskilda individer, de är en "grå massa" och som kunskapens mottagare blir de 
"åskådare". I den tredje bilden är lärarens position återigen förflyttad av mediet. Lärarna är 
tydliga individer men skjutna åt sidan, till förmån för mediet och den nya tekniken. De har 
kontakt med varandra men inte med eleven och mediet. Eleven är en egen individ, som sitter 
för sig själv och med hög beredskap riktar sitt intresse mot det nya mediet och dess 
möjligheter.  
 
De tre bilderna av skolan i relation till varandra ger oss också en enkel men tydlig bild av 
sådana förändringar som ständigt pågår i den skola som annars betraktas som mycket svår att 
förändra. I bilderna finns möjlighet att avläsa hur skolan som institution ständigt ser sig om 
och är lyhörd för samhällsförändringar med nya krav och förväntningar på social organisering 
och sätt att lära. Att med hjälp av nya "pedagogiska hjälpmedel" utveckla nya arbetssätt är 
också exempel på återkommande försök inom förskola och skola att bryta det som blivit ett 
"naturligt" skolmässigt sätt att se på lärande. Att utveckla något nytt inom ramen för ett 
institutionellt handlande förutsätter också att i någon mån synliggöra det som blivit norm och 
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normalitet.57 Det som har blivit norm betraktas som "det naturliga sättet" och som därmed har 
makt över den diskursiva praktiken. En metod för att synliggöra "normens makt" är att 
synliggöra hur förskjutningar kan göras i den sociala och diskursiva praktik som normen styr 
över. I de tre bilderna ovan är det olika "tekniska hjälpmedel" som fungerar som kulturella 
markörer för sådana förskjutningar av makt, röst och subjektspositioner som produceras på 
nya sätt i relation till bruket av medierna.58 De tre bilderna kan också beskriva att medierna i 
viss mån också disciplinerar, kontrollerar och distribuerar makt över innehållet i dessa 
pedagogiska rum och inte bara arbetsformerna.59    

 

Slutdiskussion 

Bilder som kunskapskälla 
Att använda bilder som (historisk) kunskapskälla motiveras just av behovet av andra slags 
källor för information än den man exempelvis får genom enbart textdokument. Ett syfte med 
detta KU-projekt har varit att synliggöra och försöka inspirera till att använda bildarkiv och i 
synnerhet barns och ungas bilder som samlats i Svenskt Barnbildarkiv i Eskilstuna.  
Bilden som kunskapskälla öppnar uppmärksamhetsfält där tankar, upplevelser, erfarenheter 
och olika förståelseformer gestaltas och tydliggörs genom visuella koder och visuella 
representationsformer. 

Barns och ungas bilder 
En stark drivkraft i barns och ungdomars bildskapande oavsett om det sker innanför eller 
utanför skolsituationen, kanske också oberoende av bildframställningsteknik, är attraktionen i 
och kampen för att framställa bilder som refererar till egna erfarenheter och kulturella 
identitet. Detta svarar mot bildspråkets funktion som kommunikativ handling - att med 
visuella tecken kunna framkalla betydelser och mening, beskriva, visa, avbilda och få saker 
att framträda i bilder och i denna mening arbeta med såväl förtrogenhetskunskap som 
förståelsekunskaper. 60 Talrika exempel på kommunikativ och språklig kompetens kan lyftas 
fram i barns och ungdomars bilder, framförallt bilder där de ger uttryck för erfarenheter och 
synpunkter på tillvaron och samtiden.  
 
I vårt första möte med arkivarien Ulla Martola skissade hon snabbt några reflektioner kring 
intressanta teman som hon önskade att hon och hennes medarbetare kunde gå in djupare på. 
Detta gav inte minst uppslag till möjliga forskningsidéer. En fråga som hon nämnde var: När 
kommer texten in i bilden? Hon och hennes medarbetare har tyckt sig se hur bruket av text i 
bilderna har skiftat och ibland tänkt att barn och ungdomar idag inte litar på att de kan få fram 
vad de vill enbart med bild. Det kan säkert finnas grund för en sådan observation, och olika 
studier av arkivbilderna och förändringar över tid, kunde belysa denna typ av undringar.  
 
                                                 
57 Se t.ex. Hernwall, Patrik (1996) Barns perspektiv och skolans informationsteknik och Hernwalls  avhandling 
(2001) barns digitala rum, berättelser om e-post, chatt och internet. Även Nordberg, Karin (1998) Folkhemmets 
röst. Radion som folkbildare 1925-1950.   
58 Jmf Anders Marner och Hans Örtegren  (2004) En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i 
ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv där begreppet "flerstämmighet" i klassrummet relateras till 
många medier och dess möjliga kommunikationsformer. 
59 Se t.ex. Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas och Lindö, Rigmor (2001) Bland barn och datorer. 
Lärandets villkor i mötet med nya medier. 
60 Se t.ex. Ahlner-Malmström (1991), Lind, Hasselberg & Kühlhorn (red.) 1992, Nordström (red) (1996). 
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Vi har också sett att i barnbilder blandas ofta skrift och ord. Vår erfarenhet är att detta inte 
sällan tolkas som att barnen inte behärskar bildframställning så väl, eller inte litar på bildens 
förmåga att berätta varför de har behov av att sätta dit ord som ett slags förtydligande eller 
förstärkningseffekter som ska förankra tolkningen av bilden i något viss riktning. En annan 
syn på arbetsfördelningen mellan bild och text (båda är visuella tecken) är att barn använder 
sitt bildskapande som språk - i berättande, beskrivande och kommunicerande syfte, varför 
avsikten med bildutsagan är överordnad bild- och textkonventioner. Bild och text är inte 
uppdelade som varandra uteslutande betydelsesystem utan kompletterar, integrerar och har 
samma status i förhållande till varandra just i funktionen av språklig handling. Huvudsaken är 
att budskapet går fram (jmf ovan bilden "Genomgång på tavlan"). Studier av olika slags 
”intertextuella” aspekter på bildskapande kräver också större samlingar av bilder, vilket sedan 
lång tid finns att tillgå i Svenskt Barnbildarkiv.  
 
Här kan också nämnas initiativ som Internationella barnkonstmuseet i Vårby Gård utanför 
Stockholm.61 Museet har vuxit fram ur ett barnkonstarkiv (arkivet för Barns och Ungas Bild, 
Tradition och Kulturarv) som bildades i januari 1996, och är en del av Huddinge Kommuns 
kulturverksamhet i Vårby. Målsättningen är och har varit att synliggöra barn- och 
ungdomskultur och att sätta barns kreativitet och bildskapande i fokus. Det var med hjälp av 
resurser från ”Storstadssatsningen” som detta konstmuseum skapades med barns bilder, som 
har en internationell inriktning i det mångkulturella Vårby. 
 
 

Bildarkiv och dess möjligheter och problem 
Talet om kulturens infrastrukturer (Lena Liljeroth i kvällspressen i samband med 
utnämningen till kulturminister hösten 2006) avlöser en period av ”projektosis” som pågått 
åtminstone sedan kulturhuvudstadsåret. Denna diagnos ställdes i radio av en tidigare 
socialdemokratisk kulturminister, Bengt Göransson. Han syftade på alla de offentliga 
kulturprojekt som vuxit fram för att sedan avslutas utan analys och utvärdering, när pengarna 
tagit slut. Denna utveckling med avsaknad av långsiktigt ansvarstagande, kan ses mot 
bakgrund av den politiska och ekonomiska decentralisering och kommunalisering som 
försvårat överblick, när ansvar för barnkultur i bred mening, fördelas ojämnt via aktörer som 
departement, högskolor, länskonsulenter och kommuner. Detta har skapat en brist på ansvar 
för dokumentation, arkivmaterial, uppföljningar och utvärderingar, vilket i sin tur leder vidare 
till svårigheter att bedriva mer ingående forskningsstudier på fältet. 
 
Dagens svaga, som vi uppfattar det, kunskapsintresse för de kulturella artefakter som barn och 
ungdomar skapar i olika sammanhang behöver ställas i relation till intresset under andra 
epoker under 1900-talet för att samla, bevara och vårda sådant material, bland annat för att 
göra det tillgängligt för framtida forskning och kunskapsuppbyggnad. Även om inte all kultur 
skapas för evigheten så finns numera stora möjligheter till dokumentation och bevarande 
genom de digitala medierna, så att nya vägar till ny kunskap kan bli möjliga. Vi efterfrågar 
nya långsiktiga satsningar på den infrastruktur som bildarkiven kan utgöra? 
 
 
 
 

                                                 
61 www.internationella-barnkonstmuseet.org 
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Om bildarkiv  
 Bilder lagras i en mängd skilda arkiv. En fråga som vi ställer är hur vi får veta var intressanta 
bildsamlingar finns? Riksarkivet förvarar bildsamlingar som har kopplingar till riksdag, 
regering och statlig förvaltning (samt mängder av annat material).  Kungliga biblioteket har 
samlingar av tryckta bilder, affischer mm. I landsarkiv och stadsarkiv finns många samlingar 
av äldre fotografiska bilder, liksom på Stockholms stadsmuseum och alla folkrörelsearkiv. 
Arkiv för konstbilder finns på Nationalmuseum, Moderna museet och de flesta andra 
konstmuseer. Pressbilder lagras i tidningarnas bildarkiv på kommersiella grunder.  
I Statens arkiv för ljud och bild (SLBA) samlas allt som sänts i radio och TV enligt lagen om 
pliktexemplar. SLBA har funnits sedan 1979 och är Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud 
och rörliga bilder. Samlingarna består huvudsakligen av radio, TV, film, video, skivor, CD 
och multimedia. En spännande hemsida visar exempel på arkivets olika material och 
sammanställningar av material från både ljud- och bildkällor.62                    
 
Enligt lag skall pliktexemplar levereras till myndigheten. Målet är att på sikt samla, bevara 
och tillhandahålla hela den svenska produktionen av inspelat ljud och rörliga bilder.  
Det finns kataloger och referensbibliotek och man kan också beställa fram och lyssna på 
musik ur SLBA:s samlingar. Större delen av arkivmaterialet är, av upphovsrättsliga skäl, 
endast tillgängligt för forskning på plats i Stockholm eller som fjärrlån på ett 30-tal platser i 
landet. Det är också möjligt att göra beställningar från motsvarande arkiv i Danmark 
och Norge. Statens ljud- och bildarkiv har cirka 90 anställda.  
Även på Konstfack finns arkiverade bilder och annat material som det finns all anledning att 
återkomma till i kommande utbildningssammanhang.  
 
Vid 1990-talets början togs initiativ till möten mellan olika bildarkivarier på Nordiska museet 
för att diskutera möjligheterna till att utveckla mer gemensamma arkiveringsmetoder, som 
registrering, indexering och katalogisering mm för bildarkiv. Tidigare hade varje institution 
fått utveckla egna strategier och sökvägar. Samtidigt utvecklades under 1990-talet de digitala 
teknikerna mycket snabbt och man hoppades finna mer samordnade sökvägar i samband med 
att bildarkiv började digitaliseras, ett sökande som pågick även internationellt. Någon enhetlig 
praxis har dock inte kunnat utvecklas, även om frekvent använda system som det i exempelvis 
Photoshop börjat bli praxisbildande när det gäller fotografiska bilder. När det gäller 
pressbilder har i dagarna, november 2006, ett antal europeiska bildbyråer gått samman om att 
söka EU-bidrag för att ta tillvara och digitalisera den bildskatt som finns av historiska bilder 
som är arkiverade i form av analoga bilder.63 

 

Nya möjligheter med digitalisering  

Dokumentation av bilder och artefakter för framtida forskning  
Vi vill i detta arbete lyfta fram betydelsen av dokumentation av bilder, artefakter, barns 
bilder, fotografier etc. samt betydelsen av nya tekniker för arkivering av bilder med mera. Att 
söka bilder via Internet är endast möjligt om bilderna är omvandlade till digital form. I vilken 
omfattning detta sker när det gäller bilder och arkiv har vi inte haft möjlighet att undersöka 
inom ramen för detta arbete, förutom vid SBBA i Eskilstuna. Digitaliseringen ger 
tillgänglighet oberoende av fysiskt placering av bildsamlingar.  

                                                 
62 www.ljudochbildarkivet.se  
63 Muntlig källa: Scanpix genom Hans Holmberg (f.d. bildchef) 
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En andra viktig och avgörande faktor för vårt syfte är betydelsen av arkivarisk kompetens för 
forskningsarkiv vilket gäller såväl vårdande av arkivmaterial som forskarservice. Konstfacks 
ansvar i detta sammanhang, för sitt eget arkiv och dess funktion som en aktiv 
undersökningsplats, handlar om långsiktig och ackumulerad kunskapsuppbyggnad och 
forskning. När det gäller ambitioner och utveckling av nya kunskapsområden exempelvis 
”konstnärlig forskning” blir det enligt vår mening särskilt viktigt att beakta vad och hur 
visuellt material och artefakter dokumenteras och bevaras för att göras tillgängligt. Detta 
borde vara en viktig uppgift för Konstfack som högskola, eftersom här redan finns ett 
spännande arkiv, men som sover kulturens sömn.  
 
I vårt remissvar på en nyligen redovisad utredning och betänkande från Aktionsgruppen för 
barnkultur, saknade vi just bristen på diskussion om långsiktigt tänkande inom 
barnbildsforskning, arkiv och forskarservice.64 Ett av Aktionsgruppens viktigaste förslag är att 
Regeringen tillsätter en Barnkulturdelegation som ska finansieras från Svenska Spel: 
”Handslag med barnkulturen” i likhet med pågående ”Handslag med idrotten”. Vi menade att 
denna Barnkulturdelegation, skulle åta sig det fulla ansvaret för dokumentation, arkiv och 
utvärderingar, genom en långsiktig uppbyggnad av sådana resurser. Här inkluderar vi 
förväntningar på stöd och förstärkning till den kunskap och kompetens som redan finns 
etablerad vid exempelvis SSAB i Eskilstuna. Man behöver inte uppfinna hjulet om och om 
igen utan bygga vidare på den kvalitet som redan finns. När ”arkiv” nämns i betänkandets 
register, diskuteras endast hur barn och ungdomar kan motiveras till att lära sig söka i arkiv 
samt ansvarsmuseernas roll för museipedagogik.65 Perspektivet att deras egna och samtida 
bilder och andra artefakter kan arkiveras, berörs över huvud taget inte. Här efterfrågar vi 
idéutveckling och tydliga ansvarområden.  
 
Vi menar vidare att den föreslagna Barnkulturdelegationen bör arbeta för att tillskapa portaler 
eller samlade Internetbaserade mötesplatser som inventerar var och hur barns och ungdomars 
kulturella artefakter (såsom egna bilder, filmer, musik- och teaterproduktioner) och andra 
bildskatter relaterade till kulturområdet (bl.a. fotobaserade källor) kan göras tillgängliga för 
studier, utvecklingsarbeten liksom kulturella, nationella och internationella utbyten.   
 

Nya tider – nya bilder 
Under tiden som vi skriver denna rapport påminns vi om att barnteckningstävlingar pågår för 
fullt, också just nu, i Sverige. Ett exempel publiceras i Expressen 20 november 2006, och 
handlar om det heta ämnet för dagen – klimatfrågor. Bilderna handlar om hur isbjörnarna 
hotas när klimatet blir varmare då isarna vid nordpolen smälter. Ett hundratal bilder hade 
lämnats in vid detta tillfälle, och vi undrar förstås var de ska arkiveras?  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Remissyttrande över Betänkande av kommittén Aktionsgruppen för barnkultur, SOU 2006:45: Tänka framåt 
men göra nu. Så stärker vi barnkulturen samt ”Det ser lite olika ut…” En kartläggning av den offentligt 
finansierade kulturen för barn. Bilaga till betänkandet SOU 2006:45. 
65 SOU:2006:45, s.122 
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”Teckningstävling under rubriken ”Rädda vår planet” i Expressen, måndag 20 november 
2006: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Även i ett magisterarbete här på Konstfack (BI), om barns ”visuella yttranderätt”, beskriver 
Carl Erik Blomberg hur ”Teckningstävlingen” har etablerat sig som begrepp för olika typer av 
tävlingar riktade mot barn och unga.66 Generellt för denna typ av tävlingar är att bidragen ska 
vara tecknade eller målade menar han. Tävlingsformen har levt kvar genom åren, då 
kommersiella företag, ideella organisationer, tidningar, kommuner och myndigheter utlyst 
tävlingar. Blomberg ger några exempel från senare tid med serieförlaget Bonnier Carlsens 
mangatävling och Europeiska kommissionens affischtävling om barns rättigheter.67 I vissa fall 
klargörs i informationen om tävlingen huruvida och på vilket sätt vinnande bidrag kommer att 
användas och offentliggöras. Vinnande bild i Europeiska kommissionens tävling skulle 
exempelvis användas i en framtida kampanj för barns och ungas rättigheter i Europeiska 
unionen. Även rörlig bild skapad av barn och unga får allt större plats i de offentliga visuella 
rummen och TV-bolaget SVT har exempelvis via sin hemsida erbjudit unga möjligheten att få 
producera filmer, som kan komma att visas i TV-programmet P.S. beskriver Blomberg.68  
 
Detta påminner oss om att den visuella kulturen öppnar ständigt upp nya mötesplatser för barn 
och unga som bild- och kulturskapare. Olika kommunala bild- och kulturskolor runt om i 
landet är också plattformar för barns och ungas visuella kommunikation liksom organisationer 

                                                 
66 Blomberg, Carl Erik (2006) Visuell yttranderätt i grundskolan.  Fördjupningskurs i bildpedagogik 61-80 p., 
allmän inriktning. D-uppsats. Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 
67 www.bcmanga_.se.htm (2006-05-14) samt http://www.euroungdom.com /(2006-05-14) www.svt/ (2005-05-
12) resultatet finns tillgängligt på http://www.ciu.org/nyheter_528/tavlingen-barnets-ratt-ar-avgjord/ 
68 www.svt/ (2005-05-12) 
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som exempelvis Utbildningsradion, Riksutställningar, Röda Korset och Konsumentverket 
etc.. En mikrobråkdel av all denna kommunikation, förutom de som faller under Lagen om 
Pliktexemplar, kommer att kunna bevaras, sökas och användas som kunskapskällor. Därför 
vill vi avsluta med att uppmana till utvecklings- och idéarbeten som kan bädda för att barns 
bildarbeten innanför och utanför klassrum och skolsalar, blir en del av de dokument som i 
framtiden är med och berättar om samhällslivet och kulturen idag. För detta syfte behöver 
rutiner utarbetas för att samla, sortera och deponera material till bildarkiv. Sådana rutiner kan 
bli en aktiv del av bearbetning och utvärdering av pedagogiskt bildskapande arbete.  
 
 

Kulturnät Sverige 
Avslutningsvis önskar vi rekommendera Kulturnät Sverige, www.kultur.nu för att botanisera 
bland en mängd listade tillgängliga arkiv i Sverige. Dock återfinns inte SBBA, Svenskt 
barnbildarkiv på denna lista.   

 I januari 1997 presenterade Kulturnät Sverige - IT-utredningen sitt slutbetänkande IT i 
kulturens tjänst (SOU 1997:14). Här föreslogs att en gemensam ingångssida till svenska 
kulturwebbplatser på Internet, ett Kulturnät Sverige, skulle byggas upp. I enlighet med 
utredarens förslag beslutade regeringen i mars 1997 att ge Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA) i uppdrag att i projektform bygga upp och inledningsvis administrera Kulturnät 
Sverige. Verksamheten bedrivs enligt de direktiv som lämnas av en särskild styrgrupp som 
utses av chefen för Kulturdepartementet. Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling, 
Stiftelsen framtidens kultur och Riksbankens jubileumsfond har gemensamt finansierat 
verksamheten under uppbyggnadsåren 1997-1999.  

 

Regeringsuppdraget 
Kulturnät Sveriges uppdrag är beskrivet i regeringens proposition 1999/2000:1. Uppdraget är 
oförändrat och lyder:  

Regeringens bedömning är att ett nationellt kulturnätverk är en samhällsnyttighet som 
motiverar ett statligt åtagande.  

Syftet med Kulturnät Sverige är att öka tillgängligheten till och intresset för svensk kultur. 
Webbplatsen ska vara en gemensam ingångssida som samlar och strukturerar det svenska 
kulturutbudet på Internet för att underlätta för den enskilde att hitta det han eller hon söker. 
Andra viktiga utgångspunkter är att arbetet bedrivs utifrån en vid definition av 
kulturbegreppet, att kulturnätet står öppet för såväl kulturinstitutioner som fria kulturutövare 
och att medverkan i kulturnätet är kostnadsfri. Målgruppen för Kulturnät Sverige är primärt 
den svenska allmänheten.69 
 
 

                                                 
69 Texten hämtad från www.kultur.nu 2006-11-28 20:23 
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Bilagor 
 

BILAGA 1 

FN:s konvention om barnets rättigheter 
FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen – består av 54 artiklar. 
Här presenteras endast tre med särskild relevans för kulturella fri- och rättigheter 
 
Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 
i förhållande till barnets ålder och mognad. 
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 
lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 
 
Artikel 13: Yttrande- och informationsfrihet 
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 
territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller 
tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. 
2. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som är 
föreskrivna i lag och som är nödvändiga 
(a) för att respektera andra personers rättigheter eller anseende; eller 
(b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre puplic) eller 
folkhälsan eller den allmänna sedligheten. 
 
 
Artikel 31: Vila och fritid 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 
till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet. 
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BILAGA 2 
 

SBBA:s formulär för registrering av bildsamlingar. 
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Formulär som vi själva konstruerade för den information som vi ville skulle följa med de 
bilder som skickades in till våra projekt med Elevers bilder av skolan:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


