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Abstrakt 

Vi har alla olika sätt att bearbeta traumatiska händelser och känslor. Mitt sätt var att 

teckna, teckningarna blev ett rop på hjälp. Under uppväxten fick tecknande andra betydelser än 

bearbetning av barndomens sår, det blev ett verktyg att få komma ifrån verkligheten. En fristad 

där ingen kunde säga åt mig vad jag fick och inte fick göra, för det var min fantasi som gällde. 

Men under skolans gång så rycktes den betydelsen ifrån mig och att teckna realistiskt var 

viktigare. 

I denna uppsats undersöker jag varför människor väljer att sluta eller fortsätta teckna efter 

barndomen. Med hjälp av 6 informanter i åldrarna 18-30 har jag med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer låtit informanterna diskutera sitt tecknande och hur bildämnet har påverkat deras 

inställning till tecknande. Med hjälp av social inlärningsteori, emotionspsykologi och ett 

socialkognitivistiskt perspektiv har jag analyserat intervjuerna för att ta reda på den emotionella 

intelligensens värde och den sociala miljöns påverkan på informanternas svar om tecknande. 

Som blivande bildlärare vill jag utveckla teckningens betydelse.  

Frustrationen att inte kunna hantera tekniken och tiden som inte finns för att lära sig 

teckna var det som blev inspirationen till mitt gestaltningsarbete Frustration i skapande. I 

gestaltningen släppte jag pennan men behöll att arbeta med papper, ett material som är 

lättillgängligt. Gestaltningen består utav en skulptur som är uppbyggd av papper. Med hjälp av 

vikkonsten origami visar skulpturen processen av att lära sig hantera en teknik. Genom att släppa 

pennan visas andra sätt att teckna på än med penna och papper. Gestaltningen presenterades på 

Konstfacks vårutställning 12-22 Maj 2016. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: teckning, tecknande, bildpedagogik, prestationsorienterad, utmaningsorienterad, frustration.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

”Det gör inget att du inte kan teckna realistiskt, du tecknar utifrån din fantasi och det är det 

kreativitet handlar om” sa en av mina bildlärare till mig under mitt första år på gymnasiet. Detta 

bekräftade min uppfattning om vad tecknande handlar om. Trots bekräftelsen råkade jag dock ut 

för motstånd från andra bildlärare för att jag inte tecknande realistiskt.  

Med papper och penna som ett verktyg kan jag upptäcka, identifiera och forma tankar och 

känslor. Genom att teckna kan jag berätta om mina känslor utan att behöva prata. Just därför var 

teckning en terapiform för mig.  

Idag har jag slutat att teckna. Det beror inte enbart på motståndet från auktoriteter utan 

även press och förväntningar på ens skapande när man befinner sig i en konstnärlig miljö som 

Konstfack. Dagligen träffar jag människor som höjer på ögonbrynen när det framgår att jag är 

utbildad på Konstfack. Oftast säger de ”Men du måste du vara jättebra på att rita! Kan du inte 

rita av mig?”.  

I bakhuvudet hör jag den 15-åriga Simone säga ”Du ska aldrig teckna för att tillfredsställa 

andra människors behov, du gör detta för din skull” men på grund av förväntningar blir 

tecknandet mer prestationsorienterad.1 Att prestera ett perfekt resultat i form av realistiska bilder 

har orsakat brister i motivation för teckning hos mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Brodin Eva, m.fl. (red.) (2014), Kreativitet-teori och praktik ur psykologiska perspektiv, Stockholm: Liber, s. 81. 
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1.2 Bakgrund 

Många tecknar i barndomen. Kontakten med penna och papper sker ofta tidigt och naturligt för 

många både hemma och i förskolan. Men under uppväxten kommer några att bejaka och fortsätta 

skapande med penna och papper medan andra släpper det. Detta kan bland annat bero på att 

barns intresse för bildskapande försvinner när man lär sig läsa och skriva eller att bildskapandet 

ses som onyttigt,2 trots att bilden är ett lika viktigt verktyg för mänsklig kommunikation som det 

verbala språket eftersom bildens betydelse ökar med kulturindustrins tillväxt.3  

Gert Z Nordström skriver i Bilden i det postmoderna samhället.

Man märker också att barnens bilder förändras när de börjar lära sig läsa och skriva. Bilderna blir mer 

radade, mindre spontana och förlorar de perceptuella kvaliteterna. Detta kan förklaras med barnens mognad 

och intresse för återgivning av omvärlden men är inte någon större del av hela sanningen. Alla barnforskare 

vet att barn i högre grad än vuxna kan lära sig helt olika saker parallellt och alla seriösa bildpedagoger vet 

att barn kan hålla kvar sin perceptuella förmåga om de stimuleras och ges en rimlig chans att utveckla sina 

färdigheter inom det visuella området.4

Att teckna och använda bilder uppmuntras inte och ges inte samma vikt som att lära sig läsa och 

skriva, vilket gör att många barn inte utvecklar sina färdigheter och intresset tynar bort.5 Men 

finns det andra aspekter som avgör vem som fortsätter teckna och vem som släpper det efter 

barndomen? För barn i förskoleåldern tycks nyfikenhet, fantasi och lekfullhet främja tecknande 

och den kreativa processen. För vissa individer försvinner dessa förmågor när man växer upp, det 

kan bero på att dessa egenskaper inte uppmuntras.6  

2013 gjorde Skolverket en nationell ämnesutvärdering i bild i grundskolans årskurser 6 

och 9. En nationell ämnesutvärdering ger myndigheten information om hur undervisningen i 

ämnet fungerar. I enkäten ställdes frågan om lärarnas uppfattning om bildämnet: 

De allra flesta av eleverna i årskurs 9 har lärare som anser att i bild ges eleverna möjlighet att kommunicera sina 

idéer och åsikter respektive att det är viktigt både att skapa och att visa upp bilder stämmer ganska eller mycket 

bra. Även när det gäller påståendena i bild kan eleverna uttrycka personliga känslor och i bild kan eleverna lära 

sig om material och tekniker har de flesta elever lärare som tycker att detta stämmer ganska eller mycket bra. 

Samtliga dessa påståenden omfattades av de allra flesta elevers lärare. Däremot anser elevernas lärare att 

påståendena i bild kan eleverna skapa fritt och i bild kan eleverna lära sig teckna och måla inte är riktigt lika 

                                                           
2 Nordström Z Gert (1989), Bilden i det postmoderna samhället, Stockholm: Carlssons, s. 246. 
3 Hansson Hasse & Nordström Z Gert (1991) Barns bildspråk, Stockholm: Carlssons, s. 17. 
4 Nordström (1989), s. 247. 
5 Ibid., s. 246. 
6 Brodin m.fl. (red.) (2014), s. 281. 
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relevanta. 81 procent av eleverna har lärare som anger att i bild kan eleverna skapa fritt och 90 procent har lärare 

som anger att i bild kan eleverna lära sig teckna och måla stämmer bra. Att dessa påståenden inte är fullt ut lika 

relevanta antyder att föreställningarna om fritt skapande och ett praktiskt-estetiskt ämne inte har en lika stark 

förankring som den kommunikativa ämneskonceptionen, även om att uttrycka personliga känslor och att lära sig 

om material och tekniker också lyfts fram. 80 procent av eleverna i årskurs 6 har lärare som anser att påståendet i 

bild kan eleverna skapa fritt stämmer ganska eller mycket bra. Men övriga påståenden omfattas av de allra flesta 

elevernas lärare i årskurs 6. Även här anses alltså det fria skapandet mindre adekvat som ämneskonception.7

I utvärderingen anser lärarna att det praktiskt-estetiska inte har en lika stor roll i bildämnets 

ämneskonception som det kommunikativa. Ämneskonception innebär vad ämnets syfte är och 

vad ämnet ska innehålla enligt människors syn och uppfattning om ämnet.8  Lärarnas uppfattning 

är att det fria skapandet och att låta eleverna lära sig teckna och måla inte är lika relevanta för 

bildämnets ämneskonception. Med denna bakgrund utvecklas en av mina frågeställningar, hur 

har bildämnet i skolan påverkat deras inställning till tecknande? 

 

1.3 Syfte 

Undersökningens syfte är att öka förståelse om vad som bidrar till att vissa fortsätter och 

utvecklar sitt tecknande medan andra slutar. Syftet är att bidra med kunskap om vad som 

underlättar samt försvårar fortsatt tecknande.  Med den kunskapen kan bildpedagogen vara 

nytänkande i undervisningen i teckning och inspireras till att utveckla och undervisa i moment 

som stärker bildämnets syfte och värde i skolan. Som blivande bildlärare är det viktigt att veta 

och förstå den problematik som finns inom teckning för att kunna ta sig an det i min kommande 

yrkesroll. 

 

1.4 Frågeställning 

Varför slutar eller fortsätter personerna i min undersökning att teckna efter förskoleåldern? 

Hur har bildämnet i skolan påverkat deras inställning till tecknande? 

 

 

                                                           
7 Skolverket (2015), Bild i grundskolan – En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, Stockholm, E-bok, s. 45-46. 
8 Skolverket (2016), Forskning om språklig kompetens, http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-
kompetens, besökt 2016-02-28.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens
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2 Empiri 

Empirin består av teckningar som informanterna skapar i sitt möte med mig. Mötena har skett 

mellan 2016-02-08 till 2016-02-21 i norra Stockholm. Teckningarna används som en 

uppvärmning inför semistrukturerade intervjuer med informanter som bandas, transkriberas och 

sedan analyseras med hjälp av teorier. 

 

3 Urval och avgränsning 

3.1 Teckning 

I undersökningen har jag valt momentet teckning i Bildämnet. Bildämnet omfattar många olika 

moment och tekniker men jag anser att teckning har en speciell vikt bland annat för att 

bildämnets gamla namn var just tecknings-/ritundervisning.9 Teckningens syfte har i 

undervisning utvecklats och ändrats med åren. När teckningsundervisning gick över till 

massundervisning var det för att utbilda arbetskraft inom bl.a. konstindustrin och hantverk. 

Syftet var att eleverna skulle öva på sin förmåga att avbilda människor, föremål och landskap.10 

Argumenten för teckning i skolan ändrades och man fick ett annat synsätt efter att Richard Rothe 

släppte boken Den fria barnteckningen. Den syn man tidigare haft på teckning som avbildning 

fick träda tillbaka för synsättet att teckning ska främja det fria skapandet där elever ska få ge 

uttryck för sina upplevelser, erfarenheter och egna idéer.11 På 60-talet växte synsättet fram att 

teckningsämnet borde ge elever ökad kunskap om bild och bildspråk för att eleverna kritiskt ska 

kunna granska budskap som bilder i deras vardag såsom serier, film, reklam och TV, bär på. 

Detta var startpunkten för ett nytänkande där ämnet teckning kom att förvandlas till bild.12  

 

3.2 Informanter 

I undersökningen har jag valt 6 informanter i åldrar 18-30, människor som gått klart skolan och 

kan se tillbaka på sitt sin skoltid och sitt liv för att se vilka faktorer som haft betydelse i deras 

tecknande. 

                                                           
9 Åsén, Gunnar (2006), ”Varför bild i skolan? – En historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne”, i Lundgren P, Ulf (red) 
Uttryck, avtryck, intryck: lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 107. 
10 Ibid., s. 108. 
11 Ibid., s. 114. 
12 Ibid., s. 116. 
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4 Metod 

Genomförandet av undersökningen sker i samtal med informanter. Undersökningen sker genom 

möten med en eller två informanter i taget på en plats där informanterna känner sig bekväma för 

att kunna uttrycka sig muntligt, denna plats kommer antingen vara hos informanten själv eller 

hos mig. Informanten tecknar 6 bilder utifrån instruktioner från mig och sedan får de teckna utan 

instruktioner och utan krav på hur många bilder de ska teckna. Jag har valt den här metoden för 

att se hur informanterna förhåller sig till instruktioner kontra att få teckna utan instruktioner (att 

få teckna utifrån erfarenheter, fantasi och egna idéer) och det används sedan som bas och 

referens för en semistrukturerad intervju. Intervjuerna utgår inte helt från informanternas 

teckningar, utan tecknandet används som en uppvärmning då många informanter inte har tecknat 

på flera år. 

 

4.1 Instruktioner till tecknande/fritt skapande 

Instruktionerna som informanterna tecknande utifrån är följande: 

Teckna glädje 

Teckna rädsla 

Teckna känslan att vinna på lotto 

Teckna ett fantasidjur 

Teckna din favoritplats 

Teckna något eller någon du älskar 

Valet av instruktioner har syftet att informanterna ska utgå ifrån sig själva, alltså sina egna 

känslor och sin egen fantasi men med vissa ramar som begränsning.  

Det fria skapande, som i denna undersökning betyder att teckna utan instruktioner, utgår 

från att informanterna får själv välja vad de tecknar, alltså utan någon typ av formella 

begränsningar överhuvudtaget. Materialet som informanterna använder sig utav i 

undersökningen är A4 papper, blyertspenna, tuschpenna och färgpennor. Valet att använda 

begränsningar och fritt skapandet i teckning blir viktigt för undersökningen om hur informanten 

förhåller sig till instruktioner kontra skapa fritt och vilken inverkan det har. 
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4.2 Semistrukturerad intervju 

Genom att använda semistrukturerad intervju får informanterna möjligheten att utifrån 

förbestämda frågeområden resonera och argumentera kring sitt tecknande. Dessa frågor 

förbestäms av mig för att hålla samtalet relevant och inom undersökningens ramar. En 

semistrukturerad intervju innebär att informanterna inte följer ett antal frågor till punkt och 

pricka utan att intervjun görs utifrån vissa rubriker.13 En semistrukturerad intervju kan bäst ge 

svar då det skapar en diskussion utan att jag leder informanternas svar.  

 

4.3 Teckning som metod 

Informanternas tecknande används som utgångspunkt för intervjuerna. Detta på grund av att flera 

av informanterna inte har tecknat på flera år och genom att låta dem teckna innan intervjun 

förstärks deras minne, tankar och känslor för teckning som de resonerar och argumenterar för 

intervjun. Det bör betonas att intervjuerna inte utgår från teckningarna, utan tecknandet används 

endast som uppvärmning för att komma in på frågeställningarna i intervjun. 

 

4.4 Inför intervjuerna 

Inför intervjuerna har jag meddelat informanterna om vad som kommer att ske i undersökningen 

och undersökningens syfte. Har även informerat om deras rättigheter att få avbryta sin 

medverkan och att allt underlag endast används i forskningssyfte.14 Många av informanterna 

ansåg att det var utelämnande och jobbigt att teckna och därför kommer deras namn inte 

användas i denna uppsats. Därmed är alla informanter anonyma och har påhittade namn i 

uppsatsen. Informanterna har godkänt att deras teckningar är med i uppsatsen. 

 

 

 

 

                                                           
13 Egidius Henry, Psykologilexikon, Natur & Kultur, http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=semistrukturerad besökt 2016-03-15 
14 Vetenskapsrådet, Informerat samtycke, http://codex.vr.se/manniska2.shtml besökt 2016-05-25 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=semistrukturerad
http://codex.vr.se/manniska2.shtml
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5 Teori och tolkningsram 

5.1 Utvecklingspsykologi 

Utvecklingspsykologi handlar om människans sociala och kognitiva utveckling under olika faser 

i livet för att förstå varför det blir som det blir.15 Enligt utvecklingspsykologin måste vi sätta oss 

in i vad det är en viss individ har haft med sig från början men också hur hens utveckling och 

mognad har påverkats av den sociala och ekonomiska bakgrunden.16 Utvecklingspsykologin har 

flera teorier för att beskriva de olika faserna i livet. De vanligaste teorierna är 

inlärningsperspektivet, psykodynamisk perspektivet, kognitiva perspektivet, interaktionistiska 

perspektivet, utvecklingsekologiska perspektivet och det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Den teori jag främst använder i min analys från utvecklingspsykologin är det sociala 

inlärningsperspektivet. 

 

5.1.1 Social inlärningsteori 

Socialpsykologen Albert Bandura betonade att inlärningen inte endast sker utifrån direkta 

erfarenheter utan också genom observation av andra. Social inlärningsteori förklarar hur 

individer lär sig komplicerade saker som värderingar och sociala färdigheter.17 Kognitiva 

faktorer som uppmärksamhet, tolkning och minne har en viktig roll för människans inlärning.  

Ett exempel på hur människors påverkar varandra är att om läraren är lugn och organiserad 

brukar detta spegla av sig på klassen, lika så om läraren är aggressiv och ostrukturerad. Detta 

visar på hur viktig lärarens uppförande i klassrummet är och hur gruppdynamiken i klassen 

påverkas av lärarens beteende.18 

 

5.1.2 Self-efficacy (självtilltro) 

Bandura använde begreppet self-efficacy som antyder hur något kan påverka människans 

uppfattning och reaktion i olika typer av situationer. Individer som har god självtilltro ser svåra 

uppgifter som en utmaning och inte något som de försöker undvika. 

Självtilltron är väldigt viktig under skolåren, den påverkar elevers förmåga att ta sig an 

skoluppgifter och hur man reagerar på misslyckande. Besitter man god självtilltro innebär det att 

                                                           
15 Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011), Utvecklingspsykologi, Stockholm: Natur och kultur, s. 19. 
16 Ibid., s. 20. 
17 Ibid., s. 44. 
18 Ibid., s. 44 f. 
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man har en vilja och förmåga att reflektera över vad misslyckandet berodde på och hur man kan 

göra om (gör om gör rätt!) för att det ska lyckas nästa gång istället för att skuldbelägga sig själv 

och ge upp. En elev som besitter god självtilltro ser problem och svårigheter i skolarbeten som 

utmaningar men läraren kan bidra till elevers självtilltro genom stöd och uppmuntran. Självtilltro 

utvecklas genom erfarenheter av olika situationer. I skolsammanhang innebär det hur elever 

uppfattar och tolkar utmaningar och hur lärare reagerar på elevernas sätt att hantera dessa.  Ett 

exempel på låg självkänsla är att om en elev är nervös för att tala inför sin klass kan detta 

uppfattas som något man är dålig på och därför bör det helst undvikas. Med god självtilltro 

minskar nervositeten för varje erfarenhet man får.19  

Jag kommer att använda social inlärningsteori för att analysera hur informanternas 

självtilltro har påverkat deras tecknande. 

 

5.2 Emotionspsykologi 

Begreppet emotionspsykologi eller emotionell intelligens definierar människans förmåga att ha 

kontakt med och uppfatta egna och andras känslor. Psykologen Daniel Goleman gjorde 

begreppet känt i boken Känslans intelligens. Goleman menade att emotionell intelligens är en 

förmåga för människan att ha kontakt med sina känslor, använda känslor för att fatta goda beslut, 

motivera sig själv att nå uppställda mål, kunna visa empati och sympati och kunna samarbeta 

med andra människor och ha goda relationer.20 Att redan som barn lära sig att hantera och 

använda sina känslor ökar möjligheten att utnyttja sin intellektuella potential.21  

Känslor påverkar och påverkas av kreativitet och känslomässiga minnen underlättar nyskapande 

processer i uttryckande konstformer.22  Farida Rasulzada och Ingegerd Carlsson skriver i 

Kreativitet – teori och praktik ur psykologiskt perspektiv:

Men hur ser relationen ut till negativa respektive positiva känslor? De ”goda” nyheterna pekar på att 

positiva känslor generellt får oss att bli mer kreativa. De ”dåliga” nyheterna är att också så kallat negativa känslor 

kan få oss att bli mer kreativa! Forskning har visat att positiva känslor framkallade i experimentsituationer 

underlättar kreativ problemlösning, genom att man inte kategoriserar alltför snävt, ger mer unika och ovanliga svar 

och blir bättre på att lösa insiktsproblem. Å andra sidan visar annan forskning att negativa känslor kan stimulera, 

medan positiva känslor kan hämma kreativitet.

                                                           
19 Hwang & Nilsson (2011), s. 45. 
20 Egidius, Henry, Psykologilexikon, Natur & kultur, http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=emotionell%20intelligens besökt 

2016-03-14. 
21 Hwang & Nilsson (2011), s. 273. 
22 Brodin, m.fl. (red.) (2014), s. 62. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=emotionell%20intelligens


13 
 

 

5.2.1 Indelning av emotioner 

Emotioner delas in i olika kategorier; positiva och negativa emotioner, basala emotioner och 

komplexa emotioner. Psykologen Richard Davidson menar att emotioner kan delas in i positiva 

och negativa vilka styrs av de olika hjärnhalvorna. De negativa emotionerna styrs av den högra 

hjärnhalvan och de positiva emotionerna styrs utav den vänstra hjärnhalvan. Tanken med denna 

indelning är att påstå att emotioner vägleder ett beteende i olika situationer.23  

Enligt psykologen Robert Plutchik finns det begränsat antal basala emotioner, med basala 

emotioner menas grundläggande emotioner som kan kombineras med varandra. Dessa emotioner 

är: glädje, rädsla, ilska, äckel(avsky), förväntan, ledsnad, förvåning och acceptans.24 Plutchik 

menar att komplexa emotioner som genans, avundsjuka, stolthet och medkänsla skapas av olika 

kombinationer av basala emotioner och sociala omständigheter. 

Jag kommer använda mig utav emotionspsykologi för att analysera mina informanters 

uttalande om deras känslor och tankar om tecknande. 

 

5.3 Socialkognitiv teori (om motivation) 

Det centrala i socialkognitiva teorier är att människans tänkande influeras av erfarenhet och 

kunskap som präglats av den sociala omgivningen.25 När en person befinner sig i en miljö där 

hen får styra sig själv, uppleva frihet och öppenhet tillåts hen att utveckla inre lust och 

motivation. Den inre motivationen skapar lust att göra något för aktivitetens egen skull.26 Den 

inre motivationen gör att aktiviteten upplevs som rolig och intressant i sig själv. Utför man en 

aktivitet utifrån villkor och regler så kallas det för yttre motivation. Då utför en person aktiviteter 

av annan orsak än den egna lusten. Orsaken till yttre motivation kan till exempel vara lön eller 

betyg.27   

Jag kommer att använda socialkognitiv teori främst om motivation för att analysera mina 

informanters uttal om vilka sociala aspekter som har påverkat deras tecknande. 

 

                                                           
23 Hwang, Philip (2005), Vår tids psykologi, Stockholm: Natur och kultur, s.115. 
24 Ibid., s.115. 
25 Egidius, Henry, Psykologilexikon – socialkognitiv teori, Natur & Kultur, 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=sociokognitiv%20teori besökt 2016-03-17. 
26 Brodin, m.fl. (red.)(2014), s. 79. 
27 Ibid., s. 79. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=sociokognitiv%20teori
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5.3.1  Prestationsorienterad och utmaningsorienterad 

Med begreppen prestationsorienterad och utmaningsorienterad, preciseras den inre motivationen 

som utmaningsorienterad och den yttre motivationen är prestationsorienterad.28  

Utmaningsorienterade människor ställer upp mål som går ut på att man vill lära sig att behärska ett område, 

att man vill utforska och lära sig så mycket som möjligt om något. Sådana personer upplever att det är 

lustfyllt att lära sig och att det är en drivkraft i sig.29 

Utmaningsorienterade människor utgår från sitt eget intresse att lära sig ett område och arbetar 

mot sin inre lust, medan prestationsorienterade människor utgår från att arbeta mot kriterier och 

jämför sig oftast med andra människors prestationer.

Prestationsorienterade människor har fokus på att bli erkända eller åtminstone sedda av andra för sina 

prestationer. För dessa är det också viktigt att jämföra sig med andra. /.../. En prestationsorienterad person 

har oftare inställningen att begåvningsnivån är något statiskt och att det inte spelar så stor roll hur mycket 

man kämpar, /../. Misslyckas man beror det mer på att man har dålig fallenhet för uppgiften.30

Jag kommer använda prestationsorienterad och utmaningsorienterad för att analysera 

vilket syfte informanterna har med sitt tecknande. 

 

6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om teckning har olika utgångspunkt och syften. Jag har valt att fokusera på 

forskning om barns tecknande och forskning om motivation i det kreativa skapandet. Kommer 

även uppge tidigare forskning som behandlar liknande frågor som denna uppsats 

frågeställningar. 

Gert Z Nordström, tidigare professor och bildforskare vid Konstfack, tar i boken Bilden i 

det postmoderna samhället om konstbild, massbild och barnbild upp vilka bidragande orsaker 

det finns för att barn slutar teckna och måla.

/.../. De kräver mer och mer utrymme för skolans traditionellt teoretiska ämnen. Och eftersom det finns ett 

tak för vad en pressad och stressad elev kan hinna med under sin skoltid går det ut över de ’onyttiga’ 

övningsämnena till vilka bland annat bild hör. 

                                                           
28 Brodin, m.fl. (red.)(2014), s.80. 
29 Ibid., s.81. 
30 Ibid., s.81. 
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Eva Brodin, Ingegerd Carlsson, Eva Hoff, Farida Rasulzada, Una Tellhed och Samuel 

West är alla verksamma på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Tillsammans har de 

skrivit Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv som bland annat tar upp hur 

kreativitet kan förstås ur olika perspektiv och vad som är gynnsamt för kreativiteten.

Det är många människor som menar att barn är speciellt kreativa – till och med mer kreativa än vuxna. Vi 

kan börja med att fundera på om det stämmer?31

Betty Edwards, bildlärare och författare, skrev den populära boken Teckna med högra 

hjärnhalvan. Boken är en sammanfattning av forskning om varför vissa elever lärde sig teckna 

bättre än andra och hon förstod att det handlade om att träna den högra hjärnhalvan att agera 

likadant som den vänstra hjärnhalvan. 

I boken beskriver Edwards hur man praktiskt didaktiskt kan koppla bort den vänstra hjärnhalvan 

och använda den högra hjärnhalvan när man tecknar.

Majoriteten av alla vuxna i västvärlden utvecklas, när det gäller konstnärliga förmåga, inte mycket över den 

nivå de har nått vid nio eller tio års ålder.32 

Sandra Fransson och Rebecka Rannå undersöker i kandidatuppsatsen Bild är ju inte bara 

bild – en studie om högstadieelevers syn på bildämnet, kopplat till studiemotivation och 

uppfattning om ämnets viktiga roll i samhället vad bildlärare kan göra för att elever ska förstå 

nyttan med bilden och kunna ta vara på bildintresset på fritiden. Detta gör de genom att fråga 

högstadieelever i årskurs 9 vad deras uppfattning om bildämnet är.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad högstadieelever har för synsätt på bildämnet, vad detta kan 

bero på och vad man som bildlärare kan göra för att öka deras motivation. I koppling till motivation vill vi 

också sätta ord på varför bildämnet är viktigt och på så vis kunna motivera eleverna på ett bättre sätt.33

Josef Alexandersson skriver i kandidatuppsatsen Om konsten att hålla i en penna, om 

teckningens betydelse. Hur man med hjälp av teckning kan överkomma hinder och att man måste 

få misslyckas för att lyckas. Alexandersson menar att teckning inte enbart kräver teknisk 

erfarenhet utan även känslomässig erfarenhet.

                                                           
31 Brodin, m.fl. (red.) (2014), s.281.  
32 Edwards, Betty (1984), Teckna med höger hjärnhalva, Stockholm: Bokförlaget Forum, s.72.  
33 Fransson Sandra & Rannå Rebecka (2012), Bild är ju inte bara bild – en studie om högstadieelevers syn på bildämnet, kopplat till 
studiemotivation och uppfattning om ämnets viktiga roll i samhället, Växjö: Linné universitet, institutionen för kulturvetenskaper, s.5. 
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I tecknandet har jag skaffat mig en vokabulär i vilken jag kan röra relativt fritt./.../ Erfarenheter av mediet 

är en viktig punkt. Det innefattar teknisk erfarenhet men även mer känslomässiga erfarenheter; man provar 

saker fram och tillbaka, är intresserad av olika saker olika perioder, många intressen återkommer och går i 

cykler.34 

Matilda Ekman undersöker i sin masteruppsats Mer än bara yta: jag sitter där med 

pennan i ena handen och korken i den andra, håller udden över det vita pappret, tittar ner i 

väntan på att pennan ska möta den tomma ytan, hur hon hittar nya uttryck i sitt tecknande. Vad 

som driver henne till att teckna och teckna okontrollerat på ett kontrollerat sätt.

Mitt mastersarbete är ett experiment som handlar om hur jag använder mig av teckning, vad teckning 

betyder för mig och vad som driver mig till att teckna. Jag har helt enkelt kartlagt och analyserat mig själv 

och mitt arbetssätt för att få mer förståelse för vad det är jag gör.35

 

7 Bearbetning och analys 

Intervjuerna började med att informanterna fick berätta vad och hur de tecknat och resonera 

kring val de gjort. Därför börjar jag bearbetningen och analysen med att presentera några 

teckningar. Sedan delas kapitlet in i kategorier som var återkommande i alla intervjuer. 

Informanterna vill vara anonyma och benämns därför med ett annat namn i denna uppsats. 

Namnen på informanterna är Sam, Robin, Kim, Michelle, Lee och Mini. 

 

7.1 Teckna känslor 

När informanterna presenterade vad de har tecknat och tankar kring dessa val blev det naturligt 

att även prata om hur de kände att teckna utifrån olika instruktioner eller valfritt. Av alla 

instruktioner blev teckna glädje och rädsla som diskuterades mest av informanterna, därför har 

jag valt att enbart redovisa de instruktionerna i analysen. 

Att utgå från känslor gör att informanterna måste använda sin emotionella intelligens. 

Genom att förstå vad känslorna glädje och rädsla betyder för en själv blir det lättare att fatta 

beslut i sitt tecknande när de får instruktioner att teckna känslor.36 I och med att en känsla är 

                                                           
34 Alexandersson, Josef (2013), Om konsten att hålla i en penna, Stockholm: Konstfack, institutionen för konst, s. 1.  
35 Ekman, Matilda (2011), Mer än bara yta: jag sitter där med pennan i ena handen och korken i den andra, håller udden över det vita pappret, 

tittar ner i väntan på att pennan ska möta den tomma ytan, Stockholm: Konstfack, institutionen för design, konst och konsthantverk, s. 2. 
36 Egidius, Henry, Psykologilexikon – emotionell intelligens, Natur & Kultur, 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=emotionell%20intelligens besökt 2016-05-15. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=emotionell%20intelligens
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något abstrakt så utgår de från sina egna upplevelser och situationer av vad som gör dem glada 

och rädda, och vad som symboliserar glädje och rädsla för dem. 

Sam illustrerade rädsla genom att teckna en situation hen inte skulle vilja befinna sig i, en 

lavin. En lavin innebär fara och med fara kommer rädsla. Robin utgick från vad hen hade sett 

som gjorde hen rädd. Detta var en scen från ett spel där en karaktär kändes skrämmande och 

färgen röd var alltid med i spelet när något skrämmande skedde. När informanterna tecknade 

glädje valde man att antingen teckna en situation som gör dem glada eller teckna vad dem tänker 

på när de känner glädje. Hälften av informanterna valde att teckna fjärilar, solen, träd, vatten, 

sådant som lätt kan associeras med sommar vilket symboliserar glädje för dem. De andra 

informanterna tecknade situationer där de blir glada, som ett lag de hejar på i en sport som vinner 

i en match eller en aktivitet som får dem att må bra. Detta tyder på att trots att de haft samma 

utgångspunkt använder varje informant sitt symbolförråd för att illustrera händelser och 

situationer de associerat med en viss känsla. 

 

Sams teckning om rädsla (t.v.) och Robins teckning om rädsla (t.h.). 

 

De flesta av informanterna tyckte att de var enklare att teckna utifrån instruktioner då det ger 

begränsningar. Kim nämner att en känsla är lättare att illustrera om det finns en begränsning 

eftersom den är abstrakt. Då det inte finns konkreta regler på hur känslor ser ut så får man sätta 

sin egen prägel på det. 
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Lees teckning om glädje (t.v.) och Minis teckning om rädsla (t.h.) 

 

7.2 Att teckna eller inte teckna 

Bekräftelse, intresse och hur den sociala miljön under barndomen kan påverka om man fortsätter 

att teckna efter barndomen eller inte. När informanterna diskuterade tecknandet i barndomen 

berättade de om allt från situationer som har påverkat deras tecknande, till vad de menar mer 

allmänt kan påverka. 

Mini berättar om en händelse när hen var 5 år gammal som fick hen att inte teckna på 

många år. När hen tillsammans med sina kamrater i förskolan gick till en ateljérista för att påsk-

pyssla skulle de rita kycklingar. De andra barnen fick mycket beröm för sina teckningar och de 

hängdes upp på väggen. Däremot sa bildpedagogen åt hen att kycklingen som hen ritat var ful 

och att hen fick gå hem och rita om för annars skulle den inte sättas upp på väggen. Denna 

händelse var mycket traumatisk, vilket gjorde att informanten under skoltiden inte ville teckna 

alls.  

De andra informanterna tror inte att något i barndomen har påverkat deras tecknande mer 

än att man satt och ritade på förskolan. Några nämner att ingen har fått uppmuntran under sin 

uppväxt och därför har de per automatik slutat teckna efter barndomen. Få har uppmuntrats att 

teckna utanför skoltid i hemmet av sina föräldrar men slutat teckna på grund av andra intressen 

som tagit upp över. Kim nämner att orsaken till varför vissa slutar och andra fortsätter teckna 

beror på vilken relation man har till tecknandet. För de som slutar kan det vara så att det saknats 

ett tydligt syfte för att teckna och att det inte har bidragit något till det emotionella, medan andra 
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som har fortsatt att teckna har hittat glädjen då det är en uttrycksform för att få ut känslor man 

bär inom sig. 

Kim nämner att när hen tittar tillbaka på tecknandet i barndomen så innebar det 

prestationsångest för hens del. När jag frågar Kim vad det var som skapade prestationsångest så 

säger hen:

Kim: Min mamma är duktig på att rita, min bror med. Då känner jag att jag har något att leva upp till. Min 

mamma är jätteduktig på att teckna porträtt och jag kan inte det så därför tappade jag lusten. Jag kände att 

jag inte nådde upp till deras nivå och sökte mig till något annat som jag kan bli bra på istället. Man känner 

sig dålig i jämförelse.

Prestationsångesten verkar ha stor betydelse för huruvida man slutar eller fortsätter teckna. Att 

jämföra sig med andra och inte få mycket uppmärksamhet för sitt tecknande som andra gör att 

intresset svalnar. Men Robin säger att hen aldrig har släppt tecknandet helt och nämner att för 

varje gång hen tecknar så märks hur tekniken utvecklas och det gör att informanten blir mer 

motiverad att fortsätta.

Simone: Vad har gjort att du fortsätter teckna? 

Robin: Att jag har blivit bättre på att avbilda. Jag blir bättre för varje gång och jag märker av resultatet. 

Man blir nöjd när man utvecklas och det gör att man vill fortsätta utvecklas, man vill ju lära sig något nytt 

hela tiden och känna att man är kapabel till mer än vad man var innan. Jag fortsatte med att rita för att jag 

hittade en teknik som passade mig. Jag började med skuggning och då tyckte jag att det var roligt igen för 

jag slutade teckna i några år men när jag lärde mig att skugga för att skapa djup i bilden blev det roligt på 

ett nytt sätt. Men jag hade nog inte fortsatt om jag inte hade lärt mig en teknik som passade mig.

Robin har utvecklat en inre lust och motivation för teckning genom att lära sig en teknik som 

passar hen. Enligt socialkognitiv teori hittar en person inre lust och motivation om hen upplever 

frihet och öppenhet vilket Robin gjorde på sin fritid men inte i skolan. Att märka en utveckling i 

sitt tecknande skapar motivation. Motivationen hjälper till att hitta ett eget syfte med att teckna 

då det bidrar till ökad förståelse och användning av tekniken.  

När man har hittat eget syfte med teckning minskar även prestationsångesten då man börjar 

skapa för sin egen skull och inte jämföra sig lika mycket med andras tecknande.  
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7.3 Frustration 

Frustationen över att inte kunna hantera tekniken har enligt informanterna varit en bidragande 

faktor. Känslan av misslyckande att inte kunna genomföra eller illustrera ens idéer bidrar till stor 

frustration som leder till att man helt enkelt väljer att inte teckna.  

Flera informanter upplever att begränsad teknik har gjort att man inte fortsatt med att 

teckna för att man inte kunnat teckna bilden man har i huvudet på papper. Den sociala 

inlärningsteorin visar att det handlar om självtilltro. Majoriteten av informanterna besitter inte 

självtilltro i tecknandet, vilket gör att de ser tecknandet som ett misslyckande och något som man 

helst undviker, inte en utmaning man tar sig an för att utvecklas. Informanterna uppfattar även att 

man inte fått lära sig tekniken som krävs för att rita avbildande. Något som är viktigare än att 

lära sig avbilda är att skapa ett djup i bilden. Sam påstår att svårigheter att skapa djup i bilden gör 

hen frustrerad, detta beror på att hen saknar tekniken att kunna skapa djup och utan den tekniken 

så blir det svårt att skapa det man är ute efter. När jag frågar Sam hur det kommer sig att hen inte 

kan får jag följande svar:

Sam: Jag har inte tränat. Jag har aldrig haft något intresse för att jag alltid har varit dålig och i och med att 

man har varit så dålig tröttnar man och då är det inte lika roligt att öva på sina färdigheter i tekniken

Kim nämner att hen har ritat likadant sedan hen var 12-13, att fjärilarna som illustreras 

ser exakt likadana ut som när hen var 12-13 år. Kim tror att detta beror på att det var sista gången 

hen lärde sig teckna något nytt och har inte utvecklat tecknande sedan dess. Därför sitter det 

fortfarande i och nu är det som en säkerhet att luta sig tillbaka mot. Betty Edwards skriver om 

just detta som informanten nämner i Teckna med höger hjärnhalva, om hur majoriteten av alla 

vuxna i västvärlden utvecklar sina kunskaper i språk och handstil men när det kommer till den 

konstnärliga förmågan stannar utvecklingen vid 9-10år.37 

                                                           
37 Edwards (1984), S. 72. 
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Kims teckning av en fjäril. 

 

Jag märker tydligt hur informanterna strävar efter att avbilda realistiskt i sitt tecknande, det 

märks även när de pratar om sitt tecknande. Att avbilda realistiskt är vad teckning innebär för i 

stort sett alla informanter. Varför teckning kopplas till avbildning beror på den sociala 

omgivningen informanterna är uppväxta i. Men Michelle säger att i hens fall handlar inte 

tecknande om avbildning, utan att skapa något nytt. Genom att avbilda något redan existerande 

skapas mer press på att det måste se realistiskt ut och då försvinner en del av nöjet att teckna.  

Något återkommande i undersökningen är bekräftelsebehovet. Några av informanterna 

känner att de inte fått tillräcklig bekräftelse när de tecknat och börjar därför se ner på sitt 

tecknande. Kim säger att det är viktigt att ge bekräftelse redan tidigt i barndomen när de tecknar 

för att skapa motivationen och utvecklingen.   

 

7.4 Tid 

Förutom frustrationen över att inte kunna tekniken så är tid en av de viktigaste orsakerna att man 

väljer bort teckning enligt informanterna. Både informanterna som slutat teckna och som 

fortfarande tecknar nämner tidens betydelse. 

Generellt handlar det om att man inte tar sig tid att teckna eller att man under uppväxten 

finner andra intressen som tar upp ens tid. Även informanterna som fortfarande tecknar nämner 

att de under tonåren haft långa perioder då de inte tecknat, på grund av tidsbrist. 

Lee är en av informanterna som har valt att fortsätta teckna, men hen påstår att det är 

mycket runt omkring som måste stämma när man ska teckna. För hen är en plats där man finner 
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lugn och ro en avgörande faktor, men även tid. Informanten vill lägga ner mycket tid på sin bild 

och vill helst inte bli avbruten då det finns en risk för att hen tappar känslan och inspirationen 

som fanns när hen började teckna.

Lee: /.../ jag behöver verkligen jobba med en bild länge för att känna mig nöjd, jag har jättesvårt att gå ifrån 

för då tappar jag känslan för bilden i början. Förut kunde jag sitta och rita i 8 timmar utan paus bara för att 

kreativiteten skulle hålla igång men idag har jag inte 8 timmar att kunna spendera på att teckna.

Tecknandet blir alltså bortprioriterat på grund av tid. Enligt Robin blir det svårare att finna tid ju 

äldre man blir. Hen tycker att man måste ta vara på tiden som avsatts för att teckna i skolan och 

därför måste man höja statusen för teckning i skolan. Enligt Robin har teckning gjort att hen 

blivit bättre på att se detaljer.

Robin: Många ser det som att man måste kunna teckna för att få teckna, men teckning ger färdigheter i 

annat också. Hos barn i förskolan så ger det färdigheter i motoriken. Eftersom många inte finner tid för att 

teckna så måste tecknandet tas på större allvar i skolan. Även ändamålet för tecknandet är upp till var och 

en själv är det synd att gå miste om att få utlopp för det bara för att man inte känner att det finns tid.

 

Den traumatiska händelsen hos Mini gjorde att hen aldrig tog sig tid för att teckna, inte 

ens i skolan. Men på senare år har hen hittat tecknandet genom ett ökat intresse för färg och 

form. Det finns andra ingångsportar för tecknandet än den direkta kontakten mellan penna och 

papper. Det kan vara avskräckande för många.

 

Mini: Efter den händelsen när jag var liten så vägrade jag teckna i skolan, jag var så rädd att bli dömd och 

få dålig kritik för mitt tecknande. Men på senare år har jag börjat gilla inredning och kombinationen mellan 

färg och form vilket gjorde att jag satt och skissade mycket på inredning och fattade snabbt tycke för 

tecknandet för det var så avslappnande. Jag tar mig alltid tid för att teckna nu istället för att sitta och titta på 

tv hela kvällen.  

7.5 Bildämnets påverkan 

Jag diskuterade med informanterna hur bildämnet i skolan har påverkat deras tecknande och hur 

teckning har varit på bildlektionerna. Alla har olika erfarenheter av teckning i bildämnet. Flera 

av informanterna beskriver att även om teckning handlade mer om att följa en mall så mottogs 

den på olika sätt. 
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För Robin var bildlektionerna nästintill traumatiska på grund av lärarens agerande. Robin 

berättar att teckning under hens bildlektioner gick ut på att lära sig perspektiv och anatomi. En 

händelse som hen minns starkt var när klassen skulle rita ett hus och läraren gick igenom 

perspektiv. När man inte gjorde rätt blev läraren väldigt aggressiv. Hen nämner att läraren ofta 

blev aggressiv när eleverna inte tecknade ”rätt” eller som läraren ville. Sociala inlärningsteorin 

hävdar att man lär sig genom att observera,38 dock behöver observationen inte tyda på en positiv 

inlärning. I Robins fall så valde läraren att inlärningen skulle ske genom att låta eleverna 

observera en mall. Lärarens agerande upplevdes negativt eftersom det bidrog till en 

skrämseltaktik mot eleverna. Förståelsen hos eleverna blir då, att om man inte följde mallen rätt 

blev det negativa konsekvenser. 

Lee nämner att det bara var ”de duktiga eleverna” som fick hjälp att utvecklas medan 

eleverna som inte kunde teckna mer än streckgubbe lämnades åt sitt öde. Flera av informanterna 

upplevde hur lärarens fokus var på de som redan kunde och i lärarens ögon var duktiga på att 

teckna, medan resterande eleverna hamnade i skymundan trots att intresset för att utveckla sig 

fanns.

Lee: Jag tyckte synd om mina klasskamrater som inte kunde teckna. För bildlektionerna var värdelösa för 

dem. De satt bara och pratade och störde oss andra, men det är inte deras fel. Vi som kunde teckna fick allt 

fokus från läraren och de andra kollade läraren knappt på.

 

Kim berättade att teckning under bildlektionerna handlade mer om att följa en mall som 

till exempel visar hur man tecknar ett öga och att eleverna fick härma mallen. Kim tyckte att det 

var en bra strategi när man skulle lära sig teckna något men däremot var det ingen bra strategi när 

man ville utveckla och fördjupa sina kunskaper i teknik. 

Alla informanter upplevde bildlektionerna som något oseriöst då man sällan förstod syftet 

med uppgifterna och uppgifterna var inte välutvecklande. De som gynnades av bildlektionerna 

var de som redan kunde teckna. Att det finns en oseriös inställning till bildämnet och negativa 

erfarenheter tror flera informanter påverkat deras egna tecknande. Bildämnet i skolan skulle ge 

ett perfekt tillfälle att låta sig utvecklas eller låta ett intresse för teckning utvecklas, men på 

grund av den bristande pedagogiken så föll det platt.  

                                                           
38 Hwang, Nilsson (2011) s. 19. 
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8 Tolkning och resultat 

Mina frågeställningar var: 

Varför slutar eller fortsätter personer att teckna efter barndomen? 

Hur har bildämnet påverkat deras inställning till teckning? 

 

8.1 Varför slutar eller fortsätter personer att teckna efter barndomen? 

Tid framkom som den viktigaste faktorn för fortsatt tecknande eller inte i vuxenålder. 

Just tid och frustration flöt ihop för flera av informanterna. Frustrationen att inte veta hur man 

ska utveckla sitt tecknande för att nå det resultatet man strävar efter. Tiden är inte knapp 

eftersom informanterna valde att lägga tid på andra intressen. Det blir en fråga om vad man 

prioriterar. Man prioritera bort teckning på grund av andra intressen. Enligt socialkognitivistisk 

teori väljs intressen på grund av den sociala omgivningen. Många informanter säger också att de 

valt intressen på grund av sina vänner. Om vännerna väljer att börja på en sport i en viss ålder 

gör att en själv också gör det, som Michelle säger. Gymnasieskola och vilket program en väljer 

kan också bero på den sociala omgivningen. 

Några har inte fortsatt teckna efter förskolan för att fokus låg på annat när man började 

grundskolan. Det blev viktigare att utveckla kunskaper i att läsa och skriva än att utveckla sina 

kunskaper i tecknande. Men när barn lär sig läsa och skriva finns det bilder i böckerna. När barn 

lär sig att tala använder man sig utav böcker med bilder av det man talar om. På grund av social 

inlärning uppstår det krav på att lära sig att läsa, skriva och räkna från både skolan och samhället.  

Att få bekräftelse på sin utveckling stimulerar den komplexa emotionen stolthet. Genom 

att få bekräftelse och uppmuntran tidigt i åldern för sitt tecknande skapar det motivation att 

fortsätta vilket bidrar till utvecklingen av människans emotionella intelligens.39 

 

8.1.2 Avbilda realistiskt  

Tecknande innebär för informanterna till stor del att avbilda realistiskt eller rättare sagt, att 

kunna avbilda bilden man har i sitt huvud som oftast liknar realism. Alltså handlar det inte om att 

kunna avbilda det man ser fysiskt framför sig utan det man föreställer sig. Men för att kunna 

                                                           
39 Egidius, Henry, Psykologilexikon – emotionell intelligens, Natur & Kultur, 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=emotionell%20intelligens besökt 2016-05-15. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=emotionell%20intelligens
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avbilda sina föreställningar som de ser ut i huvudet krävs teknik att kunna avbilda realistiskt och 

det sätter stopp för många. På grund av krav och press väljer många att sluta teckna. 

Däremot satte sig Michelle emot att tecknandet är till för att avbilda utan till för att skapa 

något nytt och inte utgå från sina föreställningar. Man ska låta pennan bestämma vad det blir. 

Om det sen visar sig bli något föreställande gör inget men man måste låta handen styra.

Michelle: Jag börjar med att rita ett streck, sen drar jag nästa och nästa och nästa. Till sist blir det något. 

Varför ska jag plåga mig själv med press att det MÅSTE se ut som det gör i mitt huvud? Varför kan inte 

bara handen få styra?

 

Michelles teckning av fantasidjur 

8.1.3 Prestationsångest 

Prestationsångesten som upplevs i teckning orsakas av flera sammanhängande faktorer enligt 

undersökningen. Till exempel i jämförelse med andra som utvecklats mer i sitt tecknade och i 

avsaknad av uppmuntran och bekräftelse. Jämför man teckning med skrivande där också papper 

och penna används är skillnaden stor. Man övar på att skriva dagligen och därför utvecklas ens 

handstil. Därför är det sällsynt med prestationsångest vad gäller skrivande. 

 

8.2 Hur har bildämnet påverkat deras inställning till tecknande? 

Bildämnet har tyvärr påverkat tecknandet negativt för samtliga informanter. Arga lärare som ger 

dålig kritik men ingen konstruktiv kritik som kan bidra till utveckling, osynliggör elever som 

anser sig inte kunna teckna. Uppenbarligen behövs det ett tydligt syfte med varför man ska 

teckna och bättre kommunikation mellan lärare och elever, mellan elevernas syfte med 

tecknandet och läraren förmåga att hjälpa elever att utveckla sin teknik för att uppnå det syftet. 
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Läraren spelar en viktig roll för att få elever att förstå att tecknandet har olika syften för 

olika personer, vilket skapar självtilltro.40 Det är skillnad på att lära sig olika tekniker för 

tecknande och kräva elever teckna avbildande. Speciellt för en elev som anser att hens tecknande 

inte är bra och att teckna bara är ett jobbigt moment. Det bidrar till att elever ser tecknande som 

något prestationsorienterat istället för utmaningsorienterat, vilket är en bidragande faktor till att 

den inre lusten för tecknande försvinner. 41 

    

9 Slutdiskussion 

Det är svårt att peka på vad tecknande har för betydelse för informanterna. Trots att de har olika 

bakgrunder fick jag likartade svar som tyder på att social miljö och normer har på tecknande, 

spelar roll. På frågan varför de tror att vissa tecknar får jag höra ord som ”naturlig begåvning”.  

Jag har svårt att föreställa mig hur en 5-åring skulle kunna vara naturligt begåvad att teckna, det 

inte är någon gåva utan tecknandet utvecklas med hjälp av tid och engagemang. Det gör mig 

bekymrad att teckning anses vara ett privilegium och endast de som redan kan teckna får visa 

upp sina verk. Jag vill påstå att synsättet som kommer från skolan där endast ”duktiga” elevers 

teckningar stolt visades upp av läraren har bidragit till en rädsla hos elever som inte kan teckna. 

Tecknandet anses vara något skrämmande istället för en utmaning. Fortsätter man att teckna 

beror det på ett genuint intresse.  

Tecknandet kan bidra till emotionell utveckling och som ett sätt att uttrycka och bearbeta 

känslor eller som ett hjälpmedel att utveckla ens förmåga att förstå detaljer i sin omgivning. Det 

handlar om varför man tecknar och vad man anser tecknandet har för ändamål. Intresset behöver 

dock inte komma tidigt utan kan utvecklas senare som det gjorde för Mini vars intresse för färg 

och form utvecklades till att hen började teckna. Det är aldrig försent att lära sig teckna. Det 

kanske är så att man behöver mogna i sig själv innan man börjar teckna. Det kan göra att 

tecknandet inte handlar om att avbilda realistiskt som vi får lära oss i skolan. Eva Hoff skriver i 

Kreativitet – teori och praktik ur psykologiskt perspektiv att för att kunna vara kreativ krävs en 

del redskap och grundförutsättningar som man inte har som barn. Däremot har barn egenskaper 

som främjar kreativitet, som nyfikenhet och fantasi vilket många väljer bort när man är vuxen för 

att de inte anses vara nödvändiga eller för att de inte uppmuntrats under uppväxten.42 

                                                           
40 Brodin, m.fl. (red.) (2014), S. 45. 
41 Hwang, Nilsson (2011), S. 29. 
42 Brodin, m.fl. (red.) (2014) s. 28. 



27 
 

När informanterna får teckna utan instruktioner väljer flera att endast göra en teckning. 

Flera börjar skämmas för sitt tecknande och kommenterar att det är jobbigt att teckna framför 

mig som kan teckna. Jag vill påstå att flera av informanterna har varit prestationsorienterade, 

trots friheten att teckna utan instruktioner frågar de vad jag har för krav på deras tecknande. 

Endast två informanter var utmaningsorienterade när de tecknade utan instruktioner. Det var en 

markant skillnad, jag märkte till vilken avslappnad stämning det blev i rummet och hur insatta de 

blev i sina teckningar. Utan frågor på krav eller förslag från mig på vad de skulle teckna. 

Informanterna som var utmaningsorienterade var de två som fortfarande tecknar. Detta visar att 

som tecknare är man säker på vad man vill uttrycka och om man får möjligheten att teckna utan 

instruktioner väljer man direkt att utgå från sin egen fantasi. 

Tanken om vad teckning ska vara till för i bildämnet måste moderniseras. Teckning 

måste syfta till annat än avbildning för att dess betydelse ska lyftas. Trots att teckning på 60-talet 

fick en annan innebörd än att vara till för att avbilda verkar många fortfarande se tecknande 

främst som ett verktyg för att avbilda realistiskt. Uppenbarligen behövs flera och olika rutiner för 

att teckna i skolan. Detta kan göras genom ämnesintegrerade studier. Precis som att man skriver 

dagligen och utvecklar sin skrivförmåga bör det finnas en möjlighet till att teckna dagligen i 

skolan, för att utveckla och hitta tecknings-tekniker som passar varje individ. Teckning behöver 

inte vara endast papper och penna. 

 

9.1 Gestaltning 

Under Konstfacks vårutställning 12-22 Maj 2016 ställde jag ut en skulptur i papper som lyfter 

fram problematiken med frustration i skapande. Skulpturen visar processen från att inte kunna 

hantera en teknik till att kunna det. Genom att använda papper och vikkonsten origami försökte 

jag lära mig att vika en realistiskt avbildad form. Att avbilda realistiskt är frustrerande då det är 

svårt att lära sig som teknik. Avbildning var även något som mina informanter nämnde som 

frustrerande i undersökningen. Informanterna strävade mycket efter att avbilda realistiskt. 

Skulpturen gestaltar informanternas frustration inför den problematik som finns i tecknande. 

 Skapandet i barndomen har varit en central del i undersökningen och därför ville jag få 

med det i gestaltningen. Det starkaste minnet från min barndom är det första husdjuret jag hade 

som var en kanin, därför valde jag att avbilda en kanin i origami. 



28 
 

Att släppa pennan och endast använda mig utav papper var för att visa hur man kan 

teckna på andra sätt än med papper och penna. Därför valde jag att arbeta med origami, som är 

en svår teknik att lära sig. Origami handlar mycket om att kunna förstå och tolka instruktioner, 

vilket inte är lätt då de oftast består av symboler. Skulpturen visar den frustration det innebär att 

lära sig behärska något som är svårt genom att skrynkla ihop papper. Inspirationen till verket 

kom ifrån när en av informanterna i ren frustration skrynklade ihop pappret och kastade iväg det. 

Jag kände igen mig i den frustrationen och vi har alla skrynklat ett papper för att man inte har 

blivit nöjd med sin teckning. 
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Närbilder av skulptur Frustration i skapande, Konstfacks vårutställning 12-22 maj.

 

 

Skulptur Frustration i skapandet, Konstfacks vårutställning 12-22 Maj 2016 
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Bilaga 1 – teckningar från undersökningen 

Teckna glädje 
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Teckna rädsla 
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Teckna känslan att vinna på lotto 

 

 

 

 



36 
 

Teckna ett fantasidjur 
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Teckna din favoritplats 
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Teckna något eller någon du älskar 
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Teckna valfritt 
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Bilaga 2 – Interjvufrågor 

 

-Berätta om vad du har tecknat när du fick instruktioner att teckna känslor. 

-Hur upplevde du att teckna något abstrakt? Varför? 

-Berätta om vad du har tecknat när du fick instruktioner att teckna ett fantasidjur, favoritplats, 

någon/något du älskar. 

-Vad var roligast/jobbiast att teckna? 

-Hur upplevde du att du tog dig an intruktionerna? 

-Berätta hur du upplevde att teckna abstrakt i jämförelse med konkret. 

-När upplevde du att du fick använda din fantasi mest? 

-Vad var mest givande att teckna? 

-Om du stötte på svårigheter, hur upplever du att du tog dig an det? 

-Berätta vad du har för föreställningar om tecknande. 

-Hur upplever du teckning? 

-Kan du minnas en situation i din uppväxt där du har stött på framgång/motgång i ditt kreativa 

skapande och hur det har påverkat ditt synsätt på tecknande. 

-Vad tror du att det finns för aspekter som är avgörande om man väljer att sluta eller fortsätta 

teckna? 

 


