Anna Hofgaard Møller (208470) – marts 2016

Analyse af Arlos tegning ’Ridder Katos borg’

Tegningen er tegnet af min søn Arlo, som blev 4 år måneden før, denne tegning er tegnet.
Forud for tegningen havde vi lige færdiggjort læsningen af ’Mio, min Mio’, som gjorde stort
indtryk. Tegningen forestiller Ridder Katos borg, med det røde øje / vindue, som lyser ud over
Landet Udenfor.

Analyse:
Hvad kan man se på tegningen
På tegningen er 4 tårne. Længst mod højre er et tårn med 5 runde vinduer med kryds i. Tårnet
består af to streger, og der er ingen afslutning på tårnet.
Ved siden af står der endnu et tårn med 3 runde røde vinduer. På dette tårn er der en vandret
streg der afslutter tårnet og en tilsvarende streg i bunden.
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Ved siden af står det 3. tårn, som svæver i luften og består af to streger og to røde, runde vinduer.
Sidste tårn er takket og har ingen vinduer.
Imellem tårnene er der nogle vandrette streger, der forbinder tårnene.
Blikket falder naturligt på tårnet med de 3. røde vinduer, da dette tårn er større end de andre, står
mest i forgrunden og er det tårn der er tegnet grundigst. Særligt for tegningen er at vinduerne er
røde og runde.
Tegningen ift. de definerede tegnestadier:
Tegningens farver
Ifølge den generelle definition af stadiet ’Den indre virkelighed (3-7 år)’, går barnet ikke op i
farvevalg, men vælger farver efter hvad det kan lide. Dette synes tilsyneladende ikke at passe i
dette tilfælde, da de sorte streger og de røde vinduer på Arlos tegning meget fint fanger
stemningen af uhygge og Ridder Katos mørke rige.
I bogen gøres der også meget ud af det mørke land og det røde øje, som Arlo går meget op i at
illustrere på billedet.
Det skal lige nævnes at Arlo under kreeringen af tegningen, havde adgang til alle farver.
Rum i billedet
Tårnene i tegningen forholder sig til op og ned, med svag undtagelse af det tårn der svæver en
smule.
Det er ikke til at sige om Arlo har brugt papirets underkant som grundlinje eller om han
overhovedet forholder sig til hvad borgen står på.
I Viktor Lowenfelds ”skema over barnets tegnemæssige udvikling” står der om rummet i ’Det
præskematiske skema (4-7 år)’, at barnet ikke forholder sig til en rigtig organisering af objekter i
rummet, hvilket igen må siges ikke at holde vand i dette tilfælde, da Ridder Katos borg i det store
hele står som en helhed, med et defineret oppe og nede.
Motivet
Motivet er et kollektivt symbol, der er genkendeligt for andre. Dette er en del af udviklingen
indenfor stadiet ’Den indre virkelighed – fra private til kollektive symboler (ca. 3 – 7 år)’ (’Plant et
værksted’ kapitel 5, side 115).
Arlo har ikke kun tegnet ét rødt vindue, men mange røde vinduer. Det kan skyldes at det netop er
det røde vindue han er særligt interesseret i at få tegnet / sansebearbejdet.
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Tegningen ift. Arlos andre værker fra samme periode
Ovenfor har jeg sammenlignet Arlos tegning med det tegnestadie han teoretisk set skulle befinde
sig på. Det afsløre på flere områder at tegningen er atypisk ift. stadieteorien. Det skal dog siges at
denne tegning er usædvanligt velordnet både mht. farvevalg, rum og motiv, hvilket kan tyde på at
Arlo har været usædvanligt inspireret og fundet det vigtigt at afbillede netop det motiv.

Fremtidig arbejde med Arlos tegneudvikling
Ift. Arlos videre tegneproces er det først og fremmest vigtigt at lade ham ”tegne i fred”, da han
stadig ikke er særlig gammel. Man kan dog opmuntre ham til at tegne og vise sin begejstring for
hans tegninger, især når han virker til at være særligt optaget af dem.
Man kunne også gribe fat i nogle af hans tegninger, som f.eks. den analyserede tegning ovenfor,
og opfordre ham til at tegne flere borge, ”fordi du er så god til det” – med henblik på at få ham
mere engageret i at tegne.

Indsigt knyttet til fremtidig planlægning af undervisning
Efter denne analyse er det blevet mig klart at, barnet / eleven kan frembringe nogle særligt flotte
eller komplicerede billeder, hvis de har brug for at bearbejde noget der har givet stort indtryk.
Man kunne med fordel give eleverne nogle kraftige sanse- eller oplevelsesindtryk før et
procesforløb, fungerende som en katalysator til deres inspiration og engagement.
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