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Abstract 

 
Bakgrunden till denna uppsats är ett eget intresse för vilka normer och outtalade regler som styr 
och ligger till grund för vår identitetsutveckling och våra relationer. I mitt blivande yrke som 
förskollärare kommer jag att möta och bemöta ett stort antal barn och min förhoppning är att jag 
kommer göra det utan att reproducera normerande och stereotypiserande kategorier på barnen. 
Syftet med arbetet är att, genom en bildsemiotisk analys, belysa kulturella normer och värderingar 
som bilder i barnböcker frammanar. Samt undersöka om det går att utläsa någon skillnad mellan 
litteratur vald av en förskola som uttalat arbetar utifrån en normkritisk pedagogik och mellan 
barnlitteratur som används av förskolor utan uttalad normkritisk ambition. För att genomföra 
detta har jag valt ut fyra stycken böcker, två som representerar den normkritiska litteraturen och 
två som representerar litteratur vald av förskolor utan normkritisk ambition. Resultatet pekar mot 
att det finns normerande bilder och stereotypa skildringar baserade framförallt på kön men att 
det även finns karaktärer som bryter mot normer baserade på både kön och ålder. Slutsatsen blir 
att ett medvetet förhållningssätt hos pedagoger gällande normer och reproducerande bilder bidrar 
till att öka handlingsutrymmet och identifikationsmöjligheterna för barn i förskolan. 
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1. INLEDNING 
 
Under min utbildning till förskollärare och under mina praktikperioder har det alltid varit frågor 
som rört genus, normer och att det funnits olika förväntningar på flickor och pojkar som känns 
intressantast och som jag alltid fastnat för. Under min allra första termin fick vi läsa Kajsa 
Wahlströms bok Flickor, pojkar och pedagoger (2003) som handlar om det jämställdhetsarbete som 
Wahlström med personal bedrev på två förskolor i Gävle under en period. Wahlström beskriver i 
boken hur hennes personal, som själva uppfattade sig som jämställda och medvetna, behandlade 
och bemötte pojkar och flickor på olika sätt. Jag minns särskilt ett avsnitt (2003:121-122) där 
barnen åkte längdskidor och där Wahlström medvetet bemötte pojkarna på ett sätt som vanligtvis 
är reserverat flickor och tvärt om, och hur upprörda (framförallt pojkföräldrarna) blev när 
Wahlström frågade om de (pojkarna) inte var trötta snart, att de vart duktiga nog och kunde vila 
lite nu, om de inte borde vänta på kompisen som låg en bit bakom. Medan flickorna fick höra att 
de åkte fort, hur många varv de klarat, att de skulle kämpa lite till och så vidare. Jag minns detta 
tydligt och vet att jag förvånades över att jag själv nog skulle kunna stått vid sidan och sagt 
samma saker som föräldrarna, tillsynes med all välvilja i världen, men omedveten om att jag 
behandlade barnen olika enbart baserat på deras kön. Detta blev ännu tydligare för mig i och med 
att jag fick barn. Min son har långt hår, och det slår nästan aldrig fel att människor som inte 
känner honom alltid förutsätter att han är en flicka. Detta verkar enbart vara baserat på att han 
har långt hår, han kan ha vilka kläder som helst, klassiska ”pojkfärger”, byxor, kepsar eller andra 
attribut som på intet sätt är ”flickiga” men det verkar inte spela någon roll, den allmänna 
meningen verkar ändå vara: pojkar har inte långt hår! Detta trots att ett antal mer eller mindre 
kända män de senaste åren poserar med långt hår i hästsvans eller knut, t.ex. fotbollsspelaren 
Zlatan Ibrahimovic, skådespelaren Brad Pitt eller programledaren Peter Jidhe. Även barn på min 
sons förskola har frågat mig varför han har långt hår. Uppenbarligen är det något i hans längd på 
håret i relation till att han är en pojke som inte stämmer för barnen?  
 
I mitt blivande yrke som förskollärare kommer jag att möta, och bemöta, ett stort antal barn i 
åldrarna 1-6 år. Mina personliga erfarenheter och den förförståelse jag har kommer givetvis 
spegla det sätt på vilket jag bemöter barn, deras frågor och funderingar, det material jag väljer att 
arbeta med och hur den dagliga verksamheten bedrivs. Tillskillnad mot de läroplaner som finns 
för grund- och gymnasieskolan finns det i Läroplan för förskolan (Lpfö98) inga specifika kursplaner 
utan metod och framförallt materialvalet är i hög grad upp till den enskilda 
förskolläraren/arbetslaget att besluta om. Självfallet finns det dock generella riktlinjer och värden 
som alla som arbetar med barn i förskolan skall arbeta mot. Till exempel står det i Lpfö98 att:  

 
Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan 
och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och 
pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickor och 
pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 
(Skolverket 2010:5) 

 

Detta betyder att alla vuxna som möter barnen i förskolan skall verka för att alla barn skall få 
möjlighet att utvecklas utan att begränsas av stereotypa och normerande värderingar. Vidare står 
det i läroplanen att: 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga värden. (Skolverket 2010:7) 
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Förskolan skall således hjälpa barn att utveckla och stimulera deras språkutveckling samt väcka 
intresse för böcker och litteratur (men ingenting nämns om vilken typ av litteratur eller innehåll 
som bör användas).  Detta görs ofta genom högläsning i större eller mindre barngrupper. Barnen 
får möta olika texter och bilder och tolka dessa, men genom litteraturen får barnen även möta 
och ta del av hur samhället ser ut, vilka normer som finns samt vilka karaktärer som gör vad i 
litteraturen. Det står i läroplanen att språk och identitetsutveckling hänger samman, men vilka 
karaktärer finns det för barnen att identifiera sig med inom barnlitteraturen och finns det någon 
för alla? Hur ser representationen ut i de barnböcker som läses på förskolor, vilka personer och 
sociala karaktärer är det som finns representerade och vilka saknas? 
 
Allt detta har jag burit med mig genom hela utbildningen; vilken betydelse mitt bemötande och 
min (eventuella) normmedvetenhet har för de barn jag kommer att möta i mitt yrkesverksamma 
liv. Intresset för genus och normöverskridande perspektiv visades sig vara något jag fått odla och 
förkovra mig i på egen hand, för trots den mycket lovande starten, och de tankar Wahlströms 
bok väckte, har genus- och normkritisk pedagogik spelat en mycket liten roll under min 
utbildning. Dock är frågan desto mer levande och i högsta grad aktuell i samhällsdebatten. När 
boken Kivi och Monsterhund (2012) kom ut var det den första boken som använde sig av det 
könsneutrala pronomenet hen. Allt sedan dess har det debatterats kring pronomenets vara, eller 
icke vara. I Dagens Nyheters kulturdel finns det en särskild sökkategori: Hen-debatten, där de 
samlar artiklar i ämnet och när den nyutkomna upplagan av Svenska Akademins ordlista (2015) 
gavs ut, finns pronomenet hen med.  Bokförlaget OLIKA Förlag AB har specialiserat sig på att 
ge ut titlar som skall öka mångfalden och utmana stereotyper, och när serietecknaren och 
illustratören Linnéa Johansson tröttnade på den endimensionella bilden av superhjälten som 
karaktär och bristen på mångsidiga förebilder för barn i populärkulturen började hon rita bilder 
till en alternativ målarbok åt sin son. Bland hennes bilder finns Spindelmannen som sitter och 
kissar tillsammans med sitt barn, Batman som bakar och Superman som får en kattunge. 
Johanssons teckningar har fått stor uppmärksamhet i media och delats över 30000 gånger på 
Facebook (Feministiskt perspektiv 2015-03-07). Under hösten 2012 och våren 2013 har normer i 
barnkultur diskuterats häftigt bland annat en eventuell flytt av Tintin-albumet Tintin i Kongo från 
barnavdelningen på Kulturhuset i Stockholm på grund av den stereotypa bild av personer från 
Afrika som presenterades där, en anklagelse som även i perioder riktats mot Pippi i Söderhavet 
(DN kultur, Tintin), liksom debatten om Stina Wirséns Lilla Hjärtat (DN kultur, Lilla Hjärtat och 
rasismen) 
 
 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet för den här uppsatsen är att belysa kulturella normer och värderingar 
som bilder i barnlitteratur frammanar samt diskutera och problematisera den normbildning som 
synliggörs. Avsikten är att undersöka hur karaktärerna i fyra populära bilderböcker för barn 
skildras och presenteras och vilka normer och värderingar som synliggörs samt om det går att 
utläsa någon skillnad mellan litteratur vald av en förskola som uttalat arbetar utifrån en 
normkritisk pedagogik och barnlitteratur som används av förskolor utan uttalad normkritisk 
ambition. 
 
 

1.2 Frågeställningar:  
 
1. Skiljer sig framställningen av karaktärerna i en uttalat normkritisk barnbok i jämförelse 

med en populär barnbok utan uttalad normkritisk ambition? 
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2. Hur kan skillnaden i hur de olika karaktärerna framställs beskrivas ur ett bildsemiotiskt 
perspektiv? 

 
3. Vilka kulturella normer förmedlas till mottagaren baserat på karaktärernas olika 

egenskaper? 
 

4. Bekräftar eller ifrågasätter bildkommunikationen det rådande normsystemet? 
 
 

2. METOD OCH MATERIAL 
 
I detta kapitel beskrivs mitt urval och arbetets avgränsningar. Vidare presenterar jag den valda 
metoden, Semiotisk bildanalys samt för den relevanta begrepp. Med hjälp av min analysmodell 
kommer jag att jämföra fyra böcker, två från en förskola som arbetar utifrån en normkritisk 
pedagogik och två böcker som tillhör de mest utlånade vid förskolor som inte uttalat arbetar med 
normkritisk pedagogik.  
 

2.1 Urval 

Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att gälla fyra stycken böcker. Två böcker som tillhör de 
mest utlånade från bibliotekets bokbuss under perioden april 2014- april 2015 och två böcker 
som används vid högläsning på förskolor med en uttalat normkritisk pedagogik. 
 

2.1.1 Material från bibliotekets bokbuss 
 
Någon rikstäckande statistik över de vanligast förekommande böckerna på svenska förskolor 
finns inte. Detta på grund av att böckerna delvis lånas genom bibliotek och bokbussar men 
bokbeståndet kan även bestå av böcker donerade eller givna i gåva till de enskilda förskolorna. 
Statistik kan tas fram över de mest utlånade böckerna från enskilda bibliotek och bokbussar men 
även detta kan inte sägas ge en heltäckande bild. På biblioteken lånar även privatpersoner 
(föräldrar/vårdnadshavare) böcker och det ena utlånet går inte att skilja från det andra. För att 
urvalet ändå skulle ligga så nära den verkliga bilden av vilka böcker som läses på förskolor i Falu 
Kommun valde jag att studera två av de mest utlånade böckerna från Bokbussen1. Detta eftersom 
det är min erfarenhet att det nästan uteslutande är därifrån förskolorna lånar sina böcker. På så 
sätt undviker jag dessutom att lånen från privatpersoner tas med i statistiken.  
 
De två mest utlånade böckerna hade 23 stycken utlån vardera och den tredje mest utlånade 
boken hade varit utlånad 22 gånger. Bortvalet gjordes av att en av böckerna var utlånad och de 
andra två fanns inne. De analyserade böckerna är Ronny & Julia och en miljon monster (Gahrton & 
Unenge 2005) och Tuppens minut (Nordqvist 1996). 
 

2.1.2 Material från normkritiska förskolor 
 
För att få fram vilka böcker förskolor som arbetar med en normkritisk pedagogik väljer att läsa 
för sina barn valde jag att kontakta två förskolechefer och be dem att i sin tur skicka frågan vidare 
till sina respektive enheter. Det finns inte många förskolor i Sverige som uttalat arbetar med 

                                                 
1  Bokbussen är det ”rullande bibliotek” som, enligt Falu kommuns hemsida, besöker förskolorna i 
kommunen (Falu kommun, Bokbussen).   
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normkritisk pedagogik och jag valde två förskolor som på sina hemsidor, och i ett antal artiklar 
och reportage, beskrivs arbeta medvetet med detta. Kanske hade det gått att välja ut ett antal 
förskolor som arbetar normkritiskt, kontaktat ”deras” bibliotek och att biblioteket genom 
identifikation av lånekorts nummer/id kunnat få fram vilka böcker respektive förskoleenhet 
lånat. Utifrån ramarna för detta arbete fanns dock varken tid eller möjlighet för en sådan 
undersökning. Därför valde jag som tidigare nämnts att kontakta dessa förskolor direkt och från 
dem få fram ett urvalsmaterial.  Jag fick av dessa förskolor en lista på tre stycken böcker från 
vardera enhet, totalt sex stycken böcker, varifrån jag sedan valde ut två böcker. Även här är 
urvalet baserat på vilka böcker som för tillfället fanns att tillgå på biblioteket.  De utvalda 
böckerna är Värsta prutten Lolly! (Karsin & Arvidsson 2011) och Tesslas pappa vill inte! (Mendel-
Hartvig & Röstlund 2011).  
 
Den bild/de bilder jag valt ut i respektive bok är valda för att på ett bra sätt spegla bokens 
handling och karaktärer på ett belysande och representativt sätt.  
 

2.2 Avgränsningar 

Jag har valt att bara analysera bilden och vad den säger mottagaren. Min analys tar ingen hänsyn 
till den tillhörande texten, varken kring den aktuella bilden eller berättelsen i helhet. Dock med ett 
undantag. Hänsyn tas till de pronomen som karaktärerna omnämns med i texten. Detta 
medvetna val baseras på att de normer som förmedlas eller bryts till stor del baseras på vem 
karaktären är.  
 
Självklart riskeras att en del av berättelsen går förlorad när texten kring bilderna lämnas 
okommenterad. Nyanser i språket, humor och eventuella förklarande resonemang beaktas ej men 
jag anser det vara intressant att enbart analysera vad bilden sänder för budskap till mottagaren. 
Dessutom anser jag att bilden har en mycket stor betydelse för just barnböcker då bilden vid 
högläsning är det som möter barnen först, de ser på bilden medan de får texten läst för sig. Väljer 
barnen (som sällan i förskoleålder själva kan läsa) att bläddra i en bok på egen hand är det bara 
bilden som förklarar karaktärer och handlingen (Utbildningsdepartementet 2010:10). 
 
Vid den kortare presentationen kommer bokens handling att presenteras och denna baseras på 
text och bild tillsammans, men själva analysen fokuserar ensamt på bilden och vilket budskap den 
förmedlar. En eller en serie representativa bilder per bok har valts ut för analys. Antalet bilder för 
analys baserar sig på uppsatsens storlek och den tid som funnits till förfogande.  
 

2.3 Forskningsetiska avvägningar 

Jag har satt mig in i de forskningsetiska principer och krav som gäller vid uppsatsskrivning vid 
Högskolan Dalarna. Därefter har jag konsulterat den blankett för egengranskning gällande de 
etiska övervägandena vid uppsatsskrivning som tillhandahålls av Forskningsetiska nämnden vid 
Högskolan Dalarna. Efter att ha studerat blanketten har jag kommit fram till, efter att ha svarat 
nej på samtliga frågor, att min uppsats väl uppfyller de forskningsetiska krav som finns 
uppställda. Min undersökning inbegriper inga personer utan jag har studerat och jämfört 
barnlitteratur.  
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3. TEORI 
 
Detta kapitel inleds med en presentation av den metodteoretiska bakgrunden och det 
analysredskap jag ämnar använda vid min analys. Vidare kommer de teoretiska perspektiv som 
uppsatsen bygger på att beskrivas och förklaras. Aktuella delar ur läroplanen för förskolan, 
Lpfö98 reviderad 2010, kommer att belysas samt även vissa motstridigheter i densamma. Sist 
kommer begreppet normkritiskt pedagogik att definieras och förklaras samt den roll för 
identifikation och normöverförande som barnlitteraturen kan spela för de barn som möter den i 
förskolan ur ett makt och normkritiskt perspektiv.   
 

3.1 Semiotisk bildanalys  

Enligt Mats Ekström och Ulla Moberg som författat delar av boken Mediernas språk (2008) kan 
semiotik, av grekiskans semeion som betyder tecken, sägas vara studiet av allt som kommunicerar 
och en semiotisk analys kan göras på till exempel filmer, bilder, foton, texter eller reklam. Inom 
semiotiken ser man kommunikation som något meningsskapande, som text - något som kan 
läsas, tolkas och analyseras och därmed bidra till en gemensam och meningsfull bild av 
verkligheten. En av semiotikens främsta tänkare är lingvisten Ferdinand de Saussure (1875-1913). 
Saussure jämförde (det verbala)språket med till exempel sedvänjor och riter och menade att 
språket är ett teckensystem som uttrycker något som bör ses i en social kontext (2008:17-18). 
Tolkningen blir därmed beroende av mottagarens tidigare kunskaper, livserfarenheter och den 
aktuella kontexten. Alla dessa variabler är dessutom föränderliga både i tid och i rum. Anders 
Marner, en av författarna till rapport nr 12, 2009: Bildanalys i Tilde - rapporter från Institutionen för 
estetiska ämnen vid Umeå universitet, menar att ”semiotiken studerar hur tecken och betydelser 
fungerar i förhållande till den upplevande och kommunicerande människan, men sett i ett 
generellt perspektiv.” (Marner 2009: 10).  

 

3.1.1 Denotation och konnotation 
 
För att analysera en bild, ord, text eller annan kommunikationsform utvecklas inom semiotik en 
teoretisk distinktion mellan denotation och konnotation för att komma åt underliggande normer och 
värderingar i ett givet teckensystem (Marner 2009:12resp.25). Eller annorlunda uttryckt, en 
skillnad mellan bilders manifesta yta och bilders latenta eller associativa djupbetydelse.  
 
Denotationen kan ses som, i det här fallet, bildens bokstavliga tolkning, det vi faktiskt ser på 
bilden, den uppenbara innebörden eller det som utgör bildens manifesta nivå. Genom analys av 
bildens konnotativa dimensioner kommer vi åt de djupare och kulturellt värdeladdade 
meningsskapande processerna, där vår tolkning av bilden baseras på våra förkunskaper och 
kollektivt definierade erfarenheter. För att tolka en bilds betydelse kan myten, i betydelsen av en 
gemensam kulturell förförståelse, fungera som en upprätthållare av normer och maktordningar 
och som får dessa att framstå som något naturligt och förgivettaget. Det kan gälla positioneringar 
som mellan man och kvinna eller de föreställningar som finns om vad som är manligt respektive 
kvinnligt eller vilka förväntningar som finns på en person baserade på ålder (Ekström & Moberg 
2008:24-25).  
 

3.1.2 Bekantgöring och främmandegöring  
 
Begreppen bekantgöring och främmandegöring är vanliga begrepp bland annat inom reklamvärlden. 
Begreppen beskriver hur vi uppfattar en bild och vad den vill säga oss. Bekantgöring är en retorik 
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i syfte att göra oss bekanta med något samt sätta in detta i ett för betraktaren välkänt 
sammanhang. Motsatsen är främmandegörning, där det vi förväntar oss, baserat på våra tidigare 
erfarenheter och den aktuella kontexten, inte infrias utan snarare det motsatta (Marner 2008:41-
43). 
 
Den bild som skall analyseras är alltid del av ett större sammanhang och existerar inte i ett 
vacuum. Marner använder bekantgöring och främmandegöring som utgångspunkt för att 
synliggöra att: ”det finns något annat som det tas avstamp ifrån, en livsvärld, en konstvärld eller 
en kultur, med sina respektive normer och regler, som tecknet eller meddelandet bekräftar eller 
avviker ifrån.” (2008:46) En bild tolkas utifrån den norm eller det kanon som råder i den kontext 
som mottagaren befinner sig i. Marner betonar dock att varken normen eller en eventuell kanon 
är ett statiskt tillstånd utan befinner sig i ständig omvandling. Tolkningen kan därmed bli olika 
beroende på avsändarens och mottagarens olika kulturer, men också i vilken tid de befinner sig 
(2008:46).  
 

3.1.3 Analysredskap 
 
Materialet kommer att analyseras utifrån ett bildsemiotiskt perspektiv. Jag själv blir uttolkare av 
bildens mytologiska nivå, eller den kedja av konnotationer som bildar det underliggande 
budskapet, det som Anders Carlsson & Tomas Koppfeldt beskriver som en förståelsegemenskap 
(Carlsson & Koppfeldt 2008:27). Klart är att detta inte kan göras utifrån en helt objektiv 
horisont. Jag är själv del av det samhälle och den rådande diskurs som barnböckerna och deras 
författare också är en del av. Analysen kan inte göras i ett kulturellt vakuum utan jag är på sätt 
och vis en del av det som skall analyseras. Idealt är tanken att detta analysredskap på ett 
övertygande sätt bidrar till en systematisk och strukturerad analys av kulturella värderingar i 
bildkommunikation som inte enbart är resultatet av subjektiva åsikter. De kulturella 
associationerna är gemensamma för ett kollektiv och det är dessa associationer jag ämnar 
undersöka och belysa. Den normkritiska pedagogiken strävar inte efter att upphäva normer utan 
att synliggöra dem så att de inte förblir förgivettagna samt att de maktstrukturer som följer med 
normerna belyses. Detta är målet med min analys och genom att belysa de kulturella normer som 
bildens konnotationer frammanar, diskutera och problematisera den normbildning som kan sägas 
äga rum inom olika exempel på barnbokslitteratur. Tolkningen strävar efter allsidighet och 
saklighet och genom att tydligt presentera vad som är min analys vill jag genom transparens vad 
det gäller tankegångar och slutsatser säkra validiteten för arbetet.  
 

 

3.2 Förskolans värdegrundsarbete 

3.2.1 Styrdokumentet ur ett normkritiskt perspektiv 
 
Läroplan för förskolan (Lpfö98) är det styrdokument som reglerar verksamheten i den svenska 
förskolan. Det är också det första styrdokumentet med bindande föreskrifter för förskolan som 
reglerar verksamheten även om det tidigare har funnits arbetsplaner och handledningar som gett 
råd kring verksamhetens utformning.  Lpfö98 reviderades 2010 (förändringarna trädde i kraft i 
1/7 2011) efter att den dåvarande borgerliga regeringen gett Statens skolverk i uppdrag föreslå 
förtydliganden och kompletteringar i vissa av läroplanens mål. Skolverket redovisade sina förslag 
inför Utbildningsdepartementet som i sin tur tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att framarbeta 
ett förslag till förtydliganden och kompletteringar vilket resulterade i: Förskola i utveckling - 
bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet 2010:3). Dessa förändringar 
och förtydliganden rör i första hand vilket ansvar förskolläraren har, ett förstärkt pedagogisk 
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uppdrag där barnens lust att lära bättre bör utnyttjas, samt ett behov av kompetensutveckling, 
”en förstärkt pedagogisk kompetens hos förskollärare, barnskötare och den pedagogiska 
ledningen av förskolan.” (Utbildningsdepartementet 2010:3). Inom vilka områden eller vilken 
kompetens det är som skall utökas specificeras inte. Läroplanen är i stora delar oförändrad och 
det uttrycks specifikt att de normer, värden och den allsidighet som präglar förskolan skall förbli 
oförändrade (Utbildningsdepartementet 2010:4).  
 
Enligt Maria Rosén, en av författarna i antologin Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier 
för förändring (Bromseth & Darj 2010), infördes begreppet värdegrund för första gången i 1994 års 
läroplaner (Lpo94 och Lpf94) och när förskolan fick sin egen läroplan 1998 fanns begreppet med 
även där (2010: 61). I Lpfö98 står det under rubriken Förskolans värdegrund och uppdrag att en 
viktig uppgift för förskolan är att ”förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på” samt vidare 
att jämställdhet mellan könen, människors lika värde samt solidaritet med utsatta är värden som 
skall förmedlas till barnen i förskolan (2010:4). I Förskola i utveckling står det att förskolans arbete 
med att motverka stereotypa könsroller skall fortsätta och att flickor och pojkar skall ha möjlighet 
att utvecklas allsidigt. Denna möjlighet till utvecklig kopplas främst i samband med vissa intressen 
och förmågor så som språk, teknik, matematik och naturvetenskap. Ingen uttalad koppling görs 
till sociala förmågor, identitetsutveckling eller könssuttryck (Utbildningsdepartementet 2010:4). 
Vidare står det att förskolan skall ”utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” (min kursivering). Inom den 
normkritiska pedagogiken har ordet tolerans eller toleransperspektiv en särskild laddning och står 
för ett nästan motsatt synsätt då det alltid är gruppen som ingår i normen som har möjlighet att 
välja/eller låta bli att tolerera de som avviker från normen (Bromseth 2010:35f). 
 

Lpfö98 (2010:4) står det att läsa att barn genom konkreta upplevelser och goda vuxna förebilder 
lär sig etiska värden och normer och i Förskola i utveckling står det att ”Barn söker och erövrar 
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 
samtala och reflektera.”(Utbildningsdepartementet 2010:5). Därmed blir det extra tydligt att enligt 
aktuella styrdokument är det så att barn lär sig om, och uppfattar hur, till exempel samhället är 
beskaffat genom att iaktta, genom konkreta upplevelser och goda (vuxna) förebilder. Vilken bild 
av samhället och de människor som lever där får då barn om urvalet av material är valt utan 
medvetenhet och utan att olika värden och normer synliggörs och om de (vuxna) förebilderna 
inte själva problematiserar eller agerar medvetet utan tolkar värdegrundsuppdraget utifrån sitt 
”sunda förnuft” (Kåreland 2005:56)?  
 
2009 utgav Skolverket Diskriminerad, trakasserad och kränkt som undersökt barn- och elevers egna 
erfarenheter kring diskriminering. Skolverket konstaterar:  

 
att personalen är medveten om vikten av ett normkritiskt perspektiv är med andra ord grunden i 
ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Detta måste därför beaktas både 
i utbildning och fortbildning av lärare och skolledare. Skolverket föreslår att regeringen låter föra 
in det normkritiska perspektivet i lärarutbildningarnas examensmål. (Skolverket 2009:101) 

 
Trots detta finns det inga skrivningar eller uttryckliga mål mot att förändra värdegrundsuppdraget 
eller mot att den kompetensutveckling (som jag skrev om i början på detta kapitel) som 
efterfrågades i Förskola i utveckling- bakgrund till ändringar i förskolans läroplan skulle omfatta en ökad 
normkritiskt pedagogisk kompetens hos förskollärare och övrig personal.   
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3.2.2 Förskolans likabehandlingsarbete 
 
Jämställdhetsarbete: Könsneutralt vs kompensatoriskt arbete 
 
Vilken typ av likabehandlingsarbete är det då som bedrivits/bedrivs i förskolan? Enligt Linnea 
Bodén, en av författarna till boken En rosa pedagogik - jämställdhetspedagogiska utmaningar (2011) kan 
arbetet bäst beskrivas som främst dominerat av två strategier; en könsneutral och en 
kompensatorisk (2011:35) I det könsneutrala arbetssättet är ofta utgångspunkten att barnen inte 
skall begränsas eller hämmas av att det (kan) finnas olika förväntningar på pojkar och flickor. Alla 
barn skall med andra ord ges möjlighet att utforska och prova alla material eller miljöer. Ofta 
finns även en tanke hos personalen att inte bemöta barnen olika beroende på kön utan alla barn 
bemöts på ett ”neutralt” sätt. Det könsneutrala arbetet kan dock, enligt Bodén, riskera att hamna 
i att det maskulina blir norm och att det främst är det feminina som skall förändras (2011:38-39).  
 
Inom det kompensatoriska arbetet har målet varit att både pojkar och flickor skall få möjlighet att 
utveckla alla sina sidor, främst sin självständighet och sina nära relationer. Detta mål har 
dessutom präglats av en tanke att det framförallt är pojkar som fått möjlighet/chans att utveckla 
sin självständighet och flickor främst sin förmåga att visa känslor. Istället för att fortsätta att 
reproducera dessa mönster har det kompensatoriska arbetet gått ut på att jämna ut och 
kompensera dessa skillnader bland annat genom att flickor fått öva på att vara modiga, ta plats 
och bli mer självständiga och pojkar på att visa känslor, vara omhändertagande och hjälpsamma 
(Bodén 2011:40). 
 
Fokus på normer och makt i förskolan 
 
Att försöka på ett övergripande sätt beskriva hur arbetet på svenska förskolor går till är i det 
närmaste omöjligt och låter sig i alla fall inte göras inom ramen för detta arbete. Dock har 
forskning de senaste åren, förutom genus och jämställdhetsarbete, fokuserat på normer kring 
ålder, makt och delaktighet. Bland annat Klara Dolks Bångstyriga barn - Makt, normer och delaktighet 
(2013) som behandlar ålder, i relationen vuxen-barn, och makt i förskolan. Dolk problematiserar 
vuxnas välmenta försök att överföra värden som delaktighet och demokrati till barnen och finner 
att det i vissa fall är ett slags ”skendemokrati” där det handlar om val inom vissa, av vuxna 
bestämda, ramar och hur barnen gör motstånd mot detta. Vidare att de val, och bortval, barnen 
gör alltid är beroende av sammanhang, status och maktrelationer (Dolk 2013). 
 
Ett annat är Åsa Bartholdssons Den vänliga maktutövningens regim -om normalitet och makt i skolan 
(2008) där Bartholdsson beskriver skapandet av eleven utifrån ett givet och begränsat 
handlingsutrymme där det ”normala” är det eftersträvansvärda beteendet och det förhåller sig 
ständigt till det ”icke önskvärda”. Eleverna uppmanas att ”vara sig själva” men enligt 
Bartholdssons studie är detta inte något unikt, utan att vara sig själv är att inlemma sig i rollen 
som ”elev”. Detta normala kan ses som en del av en rådande norm, hur barn skall förhålla sig för 
att passa in i rollen som förskolebarn/elev. 
 
Även Anette Hellmans studie Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv (2013) handlar om 
hur normer kring ålder, flickighet och pojkighet förhandlades mellan både barn och pedagoger i 
förskolan. Hellman menar att ett av de viktigaste resultaten av hennes studie handlar om ”hur 
normer om ålder, flickighet, pojkighet, status och vänskap interagerar då normalitet skapas på 
förskolan.” (Hellman 2013:9) men även hur normerna fungerade både exkluderande och 
inkluderande i barnens inbördes relationer.  
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3.2.3 Barnlitteratur i förskolan. 
 
Högläsning och barnlitteratur som normförmedlare 
 
En vanligt förekommande aktivitet i förskolan, oberoende av pedagogisk inriktning och 
barngruppens sammansättning, är högläsning. Högläsningen fyller flera funktioner; den är 
språkstimulerande och en viktig faktor för utvecklandet av den egna läsförmågan, vilket framhålls 
av flera författare till litteratur om läs och skrivutveckling, bland annat Inger Fridolfsson (2008), 
Barbro Westlund (2009) och Ingvar Lundberg (2007). Högläsningen kan, genom valet av 
litteratur, enligt Ann Granberg (2006:45) och Lena Kåreland (2005:12) fungera som en slags 
förmedlare av hur samhället är uppbyggt, vilka normer och regler som gäller där samt bearbeta 
känslor och intryck - böckerna kan fungera som representationer av samhälleliga förhållanden. 
Kåreland (2005:16) poängterar vidare att för att litteraturen skall fungera som inspirationskälla till 
ett vidare läsintresse spelar valet av böcker och böckernas innehåll och bilder stor roll. I en 
intervju betonar även Lundberg vikten av vilken litteratur det är som läses för barn eftersom: 
”högläsningsstunden gör dessutom barnen delaktiga i en kraftfull social inlärningsprocess”, 
(Akademibokhandeln, Att läsa är att resa) samt att barnen bör kunna känna igen sig i böckerna och 
identifiera sig med huvudkaraktärerna. Även Carina Fast framhåller högläsningens fördelar och 
menar att litteraturen dels kan utgöra en grund för barns skriftspråkliga utveckling, dels kan ge 
barnen en väg in i ett samhälles kultur men även att en berättelse kan bidra till att barn lär sig om 
andra människor, om olika sätt att leva och utgöra en möjlighet att bearbeta händelser i sitt eget 
liv (Fast 2007:157). Om litteraturen inte väljs medvetet utan att valet grundar sig på en litterär 
kanon, finns det då möjlighet till identifikation för alla? Belyses alla olika delar av vårt samhälle 
och ges det möjlighet att utmana rådande normer och perspektiv om vi läser samma böcker idag 
som för tio-femton år sedan? 
 
Eftersom det genom högläsningen, mer eller mindre medvetet, förmedlas en rad perspektiv och 
normer formar det både läsaren och lyssnaren. Om dessa normer dessutom inte problematiseras 
eller ifrågasätts är det som lyssnare, speciellt som barn i relation till en vuxen med dess inbördes 
maktrelationer, svårt att ens uppfatta, för att inte tala om att förhålla sig kritisk till bokens 
förmedlande bild av samhället/personer/relationer eller liknande. Förskolan är i många fall även 
en plats där barn från olika socioekonomiska, kulturella och sociala bakgrunder kan mötas och 
för många barn är det dessutom den första arenan där de på egen hand agerar utan stöd från 
föräldrar (Kåreland 2005:53). Kåreland menar vidare att det inom förskolan finns en (dold) 
litterär kanon, samma sedan länge, där böcker om Alfons Åberg och Pettson & Findus och 
böcker av Astrid Lindgren är vanligt förekommande (2005:55). Detta bekräftas av att två av de 
tre mest utlånade böckerna från Bokbussen i Falun (april 2014- april 2015) var just Alfons Åberg 
och Pettson & Findus. Detta gör det än mer intressant att undersöka dessa böcker ur ett 
normkritiskt perspektiv eftersom de fortfarande innehar något av en särställning inom 
barnbokslitteraturen. Att det är samma böcker som ofta återkommer inom förskolan, tror 
Kåreland (2005:56), beror på att förskolan visserligen har en läroplan men inte på samma sätt 
som skolorna detaljstyrs genom specifika kursplaner utan förskolläraren/lärarna kan till viss del 
lägga upp arbetet och välja material efter eget huvud.  

 
Hur normer förmedlas i barnlitteratur 
 
Genuspedagogiken och den feministiska forskningen har fokuserat på den producerade bilden av 
kvinnan och det kvinnligas framställning i syfte att, genom att problematisera och analysera 
denna, förändra densamma. De egenskaper som tillskrivs kvinnor/flickor respektive pojkar/män 
står ofta i motsats till varandra. Mannen som norm och kvinnan som det motsatta, en dikotomi 
mellan egenskaper. Litteraturvetaren Maria Nikolajeva presenterar begreppet performativt genus, 
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som det sätt på vilket pojkar och flickor beter sig på och som därigenom också avslöjar och 
cementerar deras könstillhörigheter (2000:166). Dessa, ofta stereotypa, egenskaper kan vara att 
pojkar framställs som starka, tävlande, aktiva, rationella och skyddande medan flickor framställs 
som vackra, emotionella, lydiga, passiva och sårbara (Nikolajeva 2004:129). Även Kåreland och 
Lindh-Munther (2005:142) gör liknande beskrivningar när de menar att pojkar ofta framställs 
som säkra, aktiva och med pondus medan flickor porträtteras som passiva, ängsliga och oroliga. 
Att flickor och pojkar framställs olika är något som också Kristina Henkel och Marie Tomicic 
uppmärksammat bland annat att flickor i högre grad rör sig i och runt hemmet medan pojkarnas 
aktionsradie oftare är betydligt större. Men även att:  

 
det finns också återkommande mönster i hur flickor respektive pojkar beskrivs. Flickorna blir 
passiva, känsliga, försiktiga, snälla, hjälpsamma, söta och fina medan pojkarna blir aktiva, starka, 
modiga, tuffa, korta eller långa. I sagornas värld könas även känslouttryck. När flickor möter 
motgångar beskrivs de som förskräckta, ledsna, ängsliga eller upprörda medans pojkar blir 
frustrerade, arga och irriterade. (Henkel & Tomicic 2009:39) 
 

Mia Österlund (2008:111), som författat kapitlet, Kavat men känslosam, i boken 
Barnlitteraturanalyser (2008), har ytterligare ett sätt att beskriva det sätt på vilket flickor och pojkar 
beskrivs i barnlitteraturen. Östlund menar att dessa skildringar kan sättas in i ett typiskt 
persongalleri som hon kallar genusmatriser eftersom de är stereotyper bundna till respektive kön.  
Flickmatrisen innehåller tre olika grundtyper som är Den duktiga flickan, Pojkflickan och Den dåliga 
flickan. Pojkmatrisen i sin tur innehåller typerna Macho, Mjuk pojke och Mes. Dessa grundtyper är 
inte statiska utan kan variera både i tid och rum. Östlund menar att dessa grundtyper avslöjar 
karaktärernas eventuella makt, vanmakt eller det motstånd de kan göra mot sin position men 
även att de svarar mot stereotypa genusroller:  

 
För den duktiga flickans del gäller anpassning, för pojkflickan genusöverskridning och för den 
dåliga flickan protest. (…) För pojkkaraktärer finns en motsvarandepojkmatris där grundtyperna 
är macho, mjuk pojke och mes. Dessa typer karaktäriseras på motsvarande sätt av anpassning 
för machons del, genusöverskridning för den mjuka pojkens del och protest för mesens del. Att 
hållningarna är omvända för pojkarna beror på att maskuliniteten inbegriper att vara manlig, 
eller macho, vilket därmed innebär en anpassning. Genom att vara mesig kan pojken protestera 
mot hegemonisk manlighet. Den mjuka pojken betecknas av genusöverskridning eftersom han 
kan vara feminiserad utan att förlora sin maskulinitet. (Östlund 2008:111) 

 

Med utgångspunkt i ovanstående författares beskrivningar av hur kulturellt konstruerade 
stereotyper av flickor och pojkar framställs i barnbokslitteratur har jag sammanställt följande 
tabell:  
 

Tabell 1. Genusmatris över kulturellt konstruerade stereotyper om typiskt kvinnligt och typiskt 
manligt  
 

Flickor/kvinnor                                            Pojkar/män 

Vackra/söta/fina 
Känsliga 
Ängsliga 
Emotionella/milda 
Lydiga 
Självuppoffrande 
Omtänksamma 
Sårbara 
Beroende 
Passiva 

Starka 
Tuffa 
Modiga/säkra 
Känslokalla/hårda 
Aggressiva/arga 
Tävlande 
Rovgiriga 
Skyddande 
Självständiga 
Aktiva 
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Tänker kreativt 
Intuitiva 
Omsorgsinriktade 
Privata 
Orienterade mot hemmet 
Att ”vara” 

Tänker kvantitativt 
Rationella 
Aktionsinriktade 
Offentliga 
Orienterade mot världen 
Att ”göra” 

 
Ett annat sätt att hjälpa läsaren att förstå en karaktär kan vara genom de kläder som karaktären 
bär. Kläderna kan fungera som en slags karta över vem och ibland även hur en person är. 
Nikolajeva (2000:139) kallar det för en yttre och en inre beskrivning där den yttre handlar om just 
kläder, rörelsemönster eller utseende. Därigenom kan de förutfattade meningar kring hur vissa 
människor ”ska” se ut utnyttjas så som att flickor har långt hår, ögonfransar vissa typer av kläder 
i vissa färger medan pojkar har andra typer av kläder i andra färger och korta frisyrer. Även Anna 
Grettve (2008:28) skriver, i kapitlet Barnet i klädkammaren. Kläder klass och genus i två 
barnberättelser, om kläder och de yttre attributens vikt för identifikation ur både ett genus men 
även ett klass och statusperspektiv. Kläderna kan både markera tillhörighet men även det 
motsatta, de kan ifrågasätta rådande normer och sociala tillhörigheter.  
 
Ett annat normerande och inbördes motsatts par som kan återfinnas inom barnlitteraturen, och 
som det därför bör finnas en medvetenhet kring och ett förhållningssätt inför kan vara: barn-
vuxen. Där barnet är litet, barnsligt, fantasifullt, känslosam, i behöv av stöd och tröst, rädd, och 
lekfull medan en vuxen kan porträtteras som stor, allvarlig, rationell, behärskad, modig, kunnig, 
omhändertagande och ansvarstagande. Andra motsatspar kan vara vit-färgad, homosexuell-
heterosexuell eller god-ond. 
 

3.2.4 Normkritisk pedagogik 
 
Begreppet normkritisk pedagogik är relativt nytt och efter en sökning på internet med orden 
förskola och normkritisk pedagogik får jag upp träffar som rör Stureby förskolor i södra Stockholm. 
Detta jämfört med det stora antal träffar man får om man söker på t.ex. förskola och Reggio Emilia 
eller förskola och Ur och skur, två andra pedagogiska inriktningar som finns vid svenska förskolor.  
 
Normkritisk pedagogik, ett sätt att vidga det queera tänkandet  
 
Enligt Janne Bromseth och Frida Darj, som varit redaktörer och bidragit till, antologin 
Normkritisk pedagogik. Makt lärande och strategier för förändring (2010) kan den normkritiska 
pedagogiken sägas härstamma eller vara en utveckling av queerpedagogiken som i sin tur är ett 
begrepp som myntades i början på 1990-talet och som användes i Sverige för första gången i 
boken Någonstans går gränsen (2004) skriven för RFSL Stockholm (Bromseth & Darj 2010:12-13). 
Ordet queer kommer från engelskan och betyder konstig, knäpp eller avvikande som adjektiv 
men har även kommit att stå för en rörelse som utmanar heteronormen eller som ett sätt att 
identifiera sig (Sörensdotter 2010:135). Enligt Renita Sörensdotter, även hon en av 
medförfattarna till ovanstående antologi, är det queerpedagogikens syfte ”att ifrågasätta, utmana 
och förändra normer för genus och sexualitet.” (Sörensdotter 2010:135). Sörensdotter menar 
vidare att den normkritiska pedagogiken kan ses som en utvidgning av det queera tänkandet till 
att även inkludera kategorier som klass, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Det viktiga är dock 
att vi aldrig ser dessa kategorier som statiska och färdiga utan de är befinner sig ständigt i 
förändring och förhåller sig både till både varandra och till tid, samhällsstruktur och sociala 
relationer (Sörensdotter 2010:135). 
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Normkritisk pedagogik 
 
Under våren 2007 bildades en studiecirkel i syfte att diskutera utbildningsstrategier kring kön- 
och sexualitetsfrågor samt hur normer kan utmanas utan att för den skull ta andra maktrelationer 
förgivna. Under detta arbetes gång skapades begreppet Normkritisk pedagogik (Bromseth & Darj 
2010:11-13). Enligt författarna har ”begreppet fungerat som ett arbetsredskap för att visa på hur 
olika normer samverkar och skapar maktobalanser inom olika pedagogiska praktiker, samt hur 
man kan utmana dessa normer.”(Bromseth & Darj 2010:13).  
 
Enligt Lotta Björkman, även hon en av författarna i tidigare nämnda antologi, är en viktig aspekt 
i det normkritiska arbetet att se sig själv och de normer som man själv är en del av. Först då kan 
man, enligt Björkman, göra medvetna val i sitt pedagogiska handlande. Björkman uttrycker det 
som en skillnad mellan privata (omedvetna) och professionella (medvetna) val där den 
normkritiska pedagogiken kräver ett ständigt reflexivt arbete (Björkman 2010:175) För att ta mig 
själv, jag är en heterosexuell cisperson2, kvinna som lever i en relation med en man och är 
tvåbarnsförälder. Jag har inga synliga funktionshinder, är vit, född och uppvuxen i Sverige med 
svenska föräldrar och tillhör någon slags medelklass.  Jag tillhör svenska kyrkan även om jag inte 
skulle benämna mig som troende. Utifrån dessa kriterier och en intersektionell analys ligger jag 
nästan så nära normen man kan komma. Det är nog bara om jag varit man istället för kvinna jag 
kommit närmare normen för min ålder, men å andra sidan, eftersom mitt blivande yrke är 
förskollärare (och min nuvarande roll är studerande på förskollärarprogrammet) hade jag istället 
avvikit som man. Men hur ofta är det som jag reflekterar över dessa olika delar av mig själv, och 
vad det betyder i förhållande till andra människor jag möter? Vad menar jag när jag ibland 
slentrianmässigt säger att ”vi är si” eller ”man brukar ju”, vilka är det som får plats i detta ”vi” 
och framförallt, vilka är det som inte känner sig bekväma och hemma där? Björkman (2010:156) 
menar att den allra viktigaste kunskapen som lärare kan skapa tillsammans med barn och elever är 
förmågan att kritiskt ifrågasätta gällande normer, förutfattade meningar och se att hur en 
människa ”ska” vara är beroende både av tid och plats samt förmåga att se de maktstrukturer 
som finns i samhället. Detta kritiska förhållningssätt möjliggör frihet både till kunskap och till 
sociala processer, vilket enligt Björkman är det centrala i den normkritiska pedagogiken. Denna 
frihet måste dock, enligt Björkman, också få innebära en förvissning om inkludering, att bli sedd 
och att vara representerad. Den normkritiska pedagogiken strävar, enligt Björkman (2010:156), 
inte efter att upphäva alla normer utan bara att synliggöra dem så att de inte tas för givna samt att 
de maktstrukturer som följer med normerna belyses.  
 
Ett sätt att arbeta med normkritisk pedagogik är genom det Janne Bromseth (2010:43) kallar för 
dubbla strategier, detta för att det tydliggör att arbetet är tudelat, att det handlar både om att 
synliggöra normer men även att skapa en större representation. Vilka berättelser blir inte 
berättade? Vilken ny kunskap måste läggas till, vilka berättelser och aktörer ses som norm och 
vilka finns (oftast) inte alls med? Detta är ett arbete som låter sig väl göras under en 
högläsningsstund på förskolan, då många barn är samlade, tempot ofta lite lägre och det finns tid 
för samtal. Dock måste pedagogen vara medveten om vilka normer som kan finnas i 
barnlitteraturen samt att det finns en medvetenhet och ett förhållningssätt till den valda 
litteraturen.  
 

 
 

                                                 
2  Cisperson. Ordet cis är latin och betyder ”på samma sida”, och cisperson kallas den som 
identifierar sig, och uppfattas av andra, med sitt biologiska och juridiska kön. (RFSL) 
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4. RESULTATBEARBETNING 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från analysen av de tio utvalda bilderna med hjälp av den 
ovan presenterade analysmodellen. Utifrån detta sammanfattas resultatet kopplat till de för 
studien aktuella frågeställningarna som är:  
 

1. Skiljer sig framställningen av karaktärerna i en uttalat normkritisk barnbok i jämförelse 
med en populär barnbok utan uttalad normkritisk ambition? 

 
2. Hur kan skillnaden i hur de olika karaktärerna framställs beskrivas ur ett bildsemiotiskt 

perspektiv? 
 

3. Vilka kulturella normer förmedlas till mottagaren baserat på karaktärernas olika 
egenskaper? 

 
4. Bekräftar eller ifrågasätter bildkommunikationen det rådande normsystemet? 

 

 

4.1 Material från bibliotekets bokbuss 

 

4.1.1 Ronny & Julia och en miljon monster   
 
I Ronny & Julia och en miljon monster (Gahrton & Unenge 2005) möter vi kompisarna Ronny och 
Julia under ett antal dagar. Efter att ha sett en film börjar barnen se monster överallt, i buskage, i 
toaletten och i garderoben. De är rädda och sover dåligt men till slut lyckas de komma över sin 
rädsla. Bilderna jag valt ut beskriver den situation när Ronny respektive Julia ska hantera sin 
rädsla. Två bilder på en och samma situation, en pojke och en flicka som ligger i sin säng, blir 
rädda, tar sats och konfronterar mörkret och agerar. Men skildringen av de två är trots allt inte 
identisk och dessa två bildsviter får representera denna berättelse. 
 
Bild 1 
Denotation: 
På den första bilden ser vi in i ett rum, hela bilden går 
övervägande i olika nyanser av blått. Till vänster i bild står 
en dörr öppen, på dörren hänger en rund platta. I ett 
mörkare fält innanför dörren ser man ett tio vita rundlar 
med en svart prick i mitten, placerade parvis, andra i en 
grupp om tre eller ensamt. Några lite spetsiga i de yttre övre 
hörnen. Bakom de vita rundlarna är det ett litet ljusare parti 
mot den mörkare bakgrunden. Längst ner i mitten på bilden 
ligger fyra föremål på golvet. Till höger i bild står en säng 
och ur sängens huvudända sticker ett huvud upp. Personen 
tittar ut i rummet. Rakt fram i bild finns ett fönster som det 
inte går att se ut igenom, ytan är helt tom och i samma blåa 
ton som resten av rummet. Framför fönstret står ett bord, 
under bordet en papperskorg. Framför bordet står en blå stol på bordskivan står en mugg med 
pennor i. På skrivbordet står även en tänd lampa. Till vänster efter den öppna dörren och det 
mörkt blå fältet står en byrå med tre stängda lådor. Ovanpå byrån står en leksaks drake. 
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Bild 1 
Konnotation: 
Vi ser in i vad som ser ut som ett barnrum, det blå dämpade ljuset samt att man inte kan se ut 
genom fönstret för att en rullgardin är neddragen samt att det ligger en person i sängen 
konnoterar kväll/natt. Föremålen på golvet, en fotboll, (hockey)klubba, en bil och en mindre boll 
är saker som antyder att det är en pojkes rum. På byrån till vänster står det en drake och på 
dörren hänger en darttavla. Även detta pojkiga leksaker. Bakom den öppna dörren syns ögon 
som lyser mot den mörka bakgrunden. De flesta är runda och ser mest nyfikna ut men några av 
de större ögonparen, de med spetsiga ytterkanter, ser arga ut. På ett ställe finns det tre ögon som 
sitter ihop bredvid varandra, tillsammans med de lite ljusare skuggningarna gör att det ser ut som 
om det finns figurer av något slag där inne i mörkret, vissa känns lite hotfulla och andra mer 
konstiga ut med tre ögon. Personen som ligger i sängen har kort hår. Han har öppna ögon och 
uppdragna ögonbryn, munnen är tecknad som en liten prick han har täcket uppdraget en bit över 
ansiktet och ser klarvaken ut trots att det skall föreställa kväll. Med tanke på ögonen i mörkret, 
det faktum att det är kväll och pojken vaken, det uppdragna täcket och hans uttryck i ansiktet ser 
han vaksam och rädd ur. Pojkens rum ger en bild av en inte så ordningsam och aktiv person som 
sportar. Fotbollen, klubban och bilen ligger kvar på golvet och är inte ihop städade och 
garderobsdörren är öppen och inte ordentligt stängd för kvällen.  
 
 
Bild 2 
Denotation: 
På bilden ses en person som befinner sig med fötterna ovanför 
golvet, på väg bort från sängen. Kroppen är böjd i en båge ovanför 
konturerna av sängens sida. Bakom personen finns svarta streck. 
Personens ögon är öppna och blicken är riktad framåt. Bakgrunden 
är vit med ett blått runt parti i mitten. 
 
Bild 2 
Konnotation: 
Här ses pojken mitt i en rörelse. Han hoppar ur sägen, hans händer är kvar i sängen och fötterna 
har ännu inte landat i golvet. Bakom pojken finns svarta streck som antyder att det finns fart i 
hans rörelse, han agerar och är snabb och säker i sitt hopp. Blicken är riktad framåt, han tvekar 
inte utan har bestämt sig för att snabbt ta sig ur sängen. Pojken har samma lite vaksamma 
ansiktsuttryck där munnen bara är ett streck och ögonbrynen uppdragna. 
 
 
Bild 3 
Denotation: 
På bilden ses personen vänd mot den öppna dörren som sågs på 
förra sidan. Personens främre högra ben är sträckt framåt, har bara 
tårna i golvet och hälen i luften. Det bakre vänstra benet är böjt 
bakåt, även denna fot har bara tårna i golvet och hälen i luften. 
Personen har vänster arm sträckt framåt och den högra sträckt bakåt. 
Personens hela kropp lutar bakåt. Personens ögon är öppna och 
blicken riktad framåt.  
 
Bild 3 
Konnotation: 
Pojken smyger mot den öppna dörren och mörkret. Hans kroppsspråk är vaksamt, han smyger 
försiktigt men ser sig inte om mot tryggheten i sängen utan har blicken riktad fast framåt, mot det 
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mörka bakom dörren.  Kroppsspråket uttrycker vaksamhet men knappast tvekan eller rädsla. 
Uppdraget ser dock ut att kräva viss viljestyrka i det att han smyger fram mot dörren till skillnad 
mot om han gått med bestämda steg och beslutsam min. Trots detta är han på väg emot det 
mörka bakom dörren. 
  
 
Bild 4 
Denotation: 
På bilden i sekvensen har personen kommit fram till dörren som nu är 
stängd. Personen står framåt lutad med handflatorna tryckta mot dörren, det 
högra benet är framför kroppen, böjt i knät och foten står i golvet. Det 
bakre, vänstra, benet är utsträckt bakåt och endast tårna är i golvet, hälen i 
luften. Personens kropp lutar framåt. Ansiktet är lätt uppåt vinklat, snett bort 
från dörren, ögonen ihopknipna.  
 
Bild 4 
Konnotation: 
På bilden har pojken stängt dörren, han har händerna tryckta mot den och ser ut att verkligen 
hålla för den för att den inte ska gå upp igen. Han är beslutsam och tar i, har hela sin 
kroppstyngd lutad mot dörren och hans ansiktsmimik uttrycker att han tar i och använder sin 
fysiska och mentala styrka.   
 
Personen är på samtliga bilder i detta uppslag klädd på samma sätt i en långärmad tröja av skjort-
modell och byxor med långa ben, båda i ett grönt rutmönster. På samtliga bilder ses pojken agera 
ensamt, han tar inte hjälp eller stöd av någon, vuxen eller barn. Han har beslutat sig för att 
handla, att stänga dörren, och han gör det. Förutom på den första bilden, där han ligger i sängen 
är pojken aktiv och i rörelse på samtliga bilder, han hoppar ur sängen, smyger och håller emot. 
Samtliga av pojkens egenskaper finns beskrivna i genusmatrisen (se: sidan elva). Han använder sig 
av sitt mod, beslutsamhet, smidighet och styrka för att bemästra situationen och han klarar det 
själv. Han varken kräver eller ber om hjälp av någon annan.  
 
 
Bild 5 
Denotation: 
Nästa bildsekvens består av tre bilder. På den första 
ses, i det övre vänstra hörnet ett runt, flerfärgat parti. 
Det är i gult, lila, rött, orange och blått bland annat. 
Det finns även ett mörkare avlångt lite taggigt parti i 
mitten av formationen. I detta färgparti finns två 
ljusare rundlar med svarta prickar i. Ut från 
formationen sträcker sig långa smala, ojämnt formade 
partier som sträcker sig ned mot mitten av bilden.  I 
mitten, sitter en person, klädd i ett långärmat rött 
plagg och med långt hår. Personens ansikte är vänt 
upp mot formationen i hörnet, ögonen öppna, munnen som ett långt sträck. Personen sitter upp 
och ett brunt lite ojämnt parti täcker personens underkropp. Bakom personen finns en ojämn blå 
formation. Bakgrunden är vit.  
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Bild 5 
Konnotation: 
Flickan på bilden har långt hår i flätor och sitter rakt upp i sängen. Man får en känsla av att hon 
just vaknat. Färgerna antyder att det är natt och en skugga, lik flickan, finns bakom henne. Hon 
ser förvånad och rädd ut. Flickan sitter alldeles stilla och verkar vara i det närmaste paralyserad, 
inget i hennes kroppsspråk tyder på rörelse eller handling. Ögonen är öppna och stirrar rakt fram 
och munnen är bara ett nedåtvinklat smalt sträck. Det hon tittar på finns i det övre vänstra 
hörnet. Det ser ut som en oformlig klump med långa slingrande tentakler som spretar ut från 
kroppen och mot flickan. Det är hotfullt, flera olika figurer, baserat på flera par ögon och olika 
färger på olika delar, men det sitter ihop i en sammanhållen figur. Det finns tre par ögon och två 
öppna munnar med vassa spetsiga tänder. Flickan sitter alldeles stilla och ser på den konstiga 
varelsen/varelserna i hörnet. Bakom flickan finns en skugga av henne själv, den ser ut att skrika, 
munnen är vidöppen, tillskillnad från flickans egen.  
 
 
Bild 6 
Denotation: 
På bilden ses ett fönster i bakgrunden. Genom fönstret ses ett 
gult hus med vitt tak och vita knutar. Det finns ett fönster på 
huset som är helt mörkt. Himlen är i en blå nyans och bakom 
huset skymtar en vit rundel. Framför fönstret, med armarna 
vilande på en avlång rektangel i nederkant på fönstret, syns en 
person. Personen ses bakifrån, klädd i ett rött heltäckande plagg 
och med långt hår samlat i två flätor som hänger ner över ryggen 
på personen.  
  
Bild 6 
Konnotation: 
På bilden sitter flickan lutat mot en fönsterbräda och blickar ut 
genom fönstret. Hon är klädd i nattlinne och trots att hon 
kommit rakt från sängen är hennes flätor i ordning och hela hon 
ger ett prydligt intryck. Hon har ryggen mot betraktaren så hennes ansikte kan inte skönjas. Det 
är kväll/natt, färgerna är dämpade och domineras av blått och utanför fönstret ser man något 
som ser ut som en fullmåne. Det fönster som man ser mitt emot flickans är nedsläckt och det går 
inte att se någon eller något där. Flickan sitter alldeles stilla. Det faktum att hon bara sitter där 
och blickar ut från fönstret ger henne en fundersam känsla, som att hon söker efter något eller 
någon eller längtar bort.   
 
 
Bild 7 
Denotation: 
På bilden syns en liknande flerfärgad, formation som i den 
första bilden i sekvensen med långa spretande utstickare fast 
denna gång i det övre högra hörnet. Hela bilden, förutom det 
övre högra hörnet, går i olika blåa nyanser. I blickfånget rakt 
fram i mitten av bilden finns en säng och i sängen ligger tre 
personer. I mitten en person, som för övrigt är den enda som 
har någon färg på sitt hår, de övriga två smälter liksom in i 
den blå bakgrunden. Personen i mitten har rödbrunt hår i 
mittbena och täcket uppdraget till hakan. Personen har öppna 
ögon, ser rakt fram och bara en prick till mun. De andra två 
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personernas ansikten ses bara i profil, på varsin ytterkant, med stängda ögon och ryggen mot 
personen i mitten. På en brun yta bredvid sängen står ett antal föremål, ett lågt rektangulärt med 
ett antal siffror på, en brun rundel med en röd trattformad överdel, en blåaktig stående rektangel 
med ett vågrätt sträck nära den övre kanten samt en rödaktig fyrkantig formation längst ned, 
längst fram på ytan.  
 
Bild 7 
Konnotation: 
På bilden ser vi samma person, flickan, hon känns igen på sin frisyr och hårfärg, men denna gång 
ligger hon mellan två sovande personer i en stor säng. Flickan har smugit in för att söka trygghet 
och stöd hos sina föräldrar. Även denna bild går i blåa toner som i kombination med sängen, de 
sovande föräldrarna och klockradion på nattygsbordet konnoterar att det är natt. Även på denna 
bild är flickan helt stilla, hon har sökt stöd och tröst i tryggheten hos föräldrarna. Hennes 
förflyttning till deras säng får vi inte se, den kan vi bara gissa oss till. På alla tre bilderna är flickan 
stilla och passiv. Flickan har sökt stöd hos andra i rädslan för de märkliga monstren.  
 
Summering: 
Bildernas färger och toner antyder båda att det är kväll/natt. Båda barnen befinner sig även i vad 
som kan tolkas som sängar. Det är på kvällen man blir mörkrädd och aktar sig för ”monster 
under sängen” och boken använder sig av denna välkända ganska vanliga rädsla hos barn. Båda 
barnen, samt de två sovande vuxna har samtliga ljus hy och ljust eller mellanbrunt hår. Det som 
framförallt skiljer barnen åt är deras sätt att hantera det skrämmande och otäcka. Ur ett 
bildsemiotiskt perspektiv framställs pojken som aktiv, handlande, resursstark och modig.  Han tar 
själv tag i och löser sitt problem. På tre av fyra bilder är pojken i rörelse. Pojken passar in på flera 
av de kulturellt konstruerade stereotyper som listas på sidan elva-tolv i detta arbete. Flickan har 
också förflyttat sig under bildernas gång men det är inget vi får se, hon är passiv och sitter/ligger 
stilla på samtliga bilder. Pojken har en betydligt större autonomi. Han finner en egen lösning på 
sitt problem. På sätt och vis finner även flickan en lösning på sin rädsla, men där pojken klarar av 
det på egen hand, söker flickan stöd och trygghet hos sina föräldrar. Flera av flickans 
karaktärsdrag återfinns i tabellen på sidan elva-tolv. Sättet som flickan och pojken framställs på 
bekräftar rådande normer om hur en flicka respektive en pojke skall vara/är. Det finns andra 
skillnader mellan framställningen av pojken och flickan. På bilderna med pojken ser vi även delar 
av hans rum, leksaker, klubbor och bollar. Vi får en känsla av vem han här och vad han gillar. 
Genom framställningen av pojken får vi bilden av honom som aktiv, sportig och lite slarvig. 
Pojken placeras i en slags offentlig miljö, medan flickan blir mer privat och personlig. På samtliga 
analyserade bilder har vi som åskådare tillgång till pojkens mimik och känslor på ett lättillgängligt 
sätt. På bilderna där flickan figurerar är miljön mer beskuren, vi ser bara delar av bilden och 
nästan ingenting från den omgivande miljön. Vi vet inget om vad hon gillar, brukar syssla med 
eller hur hennes rum ser ut. På en av de tre bilderna är dessutom flickan vänd med ryggen mot 
oss som betraktare. Vi får ingen tillgång till hur hon känner där och då, i alla fall inte genom att 
bara betrakta bilden.  
 

4.1.2 Tuppens minut 
 
Tuppens minut (Nordqvist 1996) handlar om Gubben Pettson och katten Findus. En dag kommer 
Pettson hem med en tupp till hönorna på gården. Findus, som tidigare varit bästa kompis med 
hönorna, får se sin relation hotad av den nya tuppen och är inte alls lika förtjust i nykomlingen 
som hönorna är. Bilden är vald eftersom den på ett representativt sätt beskriver handlingen och 
de analyserade karaktärerna.  
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Bild 1 
Denotation: 
I bakgrunden syns väggen på ett rött hus, ett fönster och en 
stängt dörr. Framför husväggen står en person, klädd i grå 
byxor, blårandig skjorta, brun väst och en hög hatt på huvudet. 
Personen har mörkt hår som sticker ut under hatten och skägg. 
Runda glasögon, bruna skor och i handen håller personen ett 
brunt föremål. Bredvid personen står en katt, på bakbenen med 
framtassarna för öronen. Katten har ett par grönrandiga byxor 
på sig och på huvudet en liten grön hatt. Både personen och 
katten ser åt samma håll, åt det som finns i mitten av bilden. 
Där i mitten av bilden, omgiven av åtta stycken vita hönor står 
en tupp med uppsträckt hals. Alla, utom två av hönorna har 
blickarna riktade upp mot tuppens ansikte. En av hönorna är i 
stället vänd mot hönan bredvid sig och en annan har blicken 
riktad snett nedåt. I det nedre vänstra hörnet står en liten figur, klädd i brun rock och grön hatt, 
med långt grått skägg och med en gul trattformad sak i ena örat. I det högra hörnet finns det 
spretigt grönt gräs.  
 
Bild 1 
Konnotation: 
Det som händer på bilden utspelar sig utomhus, det är finns gräs och en utslagen maskros i 
förgrunden samt att hönsen och tuppen går fritt i bilden. Personen på bilden är en man, han har 
skägg, kort hår och kläder som konnoterar en man. Bredvid honom står en katt klädd i gröna 
hängselbyxor och en grön hatt. Katten, som heter Findus och benämns med pronomenet han i 
boken, har kläder, står upp på bakbenen och uttrycket i ansiktet i kombination med att han har 
händerna för öronen gör katten kan tolkas precis som vilken annan människoliknande person 
som helst. Kattens minspel och kroppsspråk uttrycker bestörtning och tassarna för öronen att det 
är ett ljud som han inte står ut med. I mitten på bilden står en tupp, han har halsen uppsträckt 
och näbben öppen. Tuppen ser ut att gala, han står på tå och ser ut att ta i med hela kroppen. 
Runt honom står hönor, de är kortare än tuppen och ser med beundrande blickar upp mot 
honom. Vissa har sina vingar ihop framför kroppen som om de applåderade. Vissa har näbbarna 
öppna som i förtjusta utrop och andra ser bara på tuppen med drömmande blick. En av hönorna 
verkar säga något till hönan som står bredvid henne. De står alla tätt intill honom. Endast en av 
hönorna verkar inte intresserad av tuppen. Denna höna har glasögon och blicken vänd ner i 
marken. Att just denna höna har glasögon kan vara ett uttryck för att hon är äldre och därmed är 
förståndigare och inte lika lätt att imponera på som de andra hönorna. Alternativt kan det även 
vara ett uttryck för den kvinnliga konkurrensen, glasögon konnoterar intelligens något som ofta 
får stå i motsats till skönhet. Något avvikande, det som inte är klassiskt vackert, något beläst och 
kanske lite ”nördigt”, egenskaper som sällan kopplas samman med unga vackra kvinnliga (eller 
manliga) karaktärer. Denna höna skulle därmed stå ”över/utanför” konkurrensen inom gruppen 
hönor om tuppens uppmärksamhet.  
 
Mannen som betraktar hönsen ser nöjd ut, hans mungipor är uppdragna, hans blick intresserad 
och hans kroppshållning avslappnad. På den här bilden är övervägande karaktärer av kvinnligt 
kön, men de är passiva betraktare. De beundrar och svärmar dyrkande runt tuppen och på sin 
höjd är de aktiva genom att de applåderar. Mannen och katten i bakgrunden är inte heller aktiva, 
de ser passivt på men deras sätt uttrycker diametralt olika åsikter angående tuppens agerande. I 
bilden spelar tuppen huvudrollen och övriga biroller. Detta verkar inte spela hönorna eller 
mannen någon roll. Katten däremot verkar inte njuta av händelsen. Han ser ut att tycka att det är 
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ett fruktansvärt oväsen eftersom han håller för öronen, har uppspärrade ögon och vidöppen 
mun.  
 
Summering:  
Det som händer på bilden utspelar sig i vad som ser ut som en klassiskt svensk lantgård med djur 
som går fritt och Faluröda hus med vita knutar. Pettson passar in som en lite bohemiskt gubbig 
kuf med snöre i byxorna istället för skärp och bredbrättad hatt som bor tillsammans med en katt 
klädd i gröna byxor. 
 
I den analyserade bilden är det numerärt övervägande kvinnliga karaktärer (hönsen) men de 
spelar trots detta en klar biroll. Den ensamma tuppen är bildens centralperson. Han är en ensam 
manlig huvudroll i ett kvinnligt harem som utgörs av hönorna. Ur ett bildsemiotiskt perspektiv 
ser hönorna, både bokstavligt och bildligt, upp till tuppen. De applåderar hänfört och bekräftar 
hans storhet. Mannen och katten pratar inte med varandra och verkar omedvetna om deras olika 
åsikter kring det som händer, de gör heller inga försök att förhöra sig om den andres åsikter 
gällande tuppen, vilket passar in på de karaktärsdrag som beskriver pojkar/män i tabellen på 
sidan elva-tolv. Några av hönorna, som trots att de är fullt upptagna med att lyssna på tuppens 
galande tar sig ändå tid att bekräfta det som händer, med varandra. De är kommunikativa, en 
kvinnlig egenskap enligt tabellen på sidan elva-tolv, och ser ut att söka medhåll kring sin åsikt. 
 
 

4.2 Material från normkritiska förskolor 

4.2.1 Värsta prutten Lolly!  
 
Värsta prutten Lolly! (Karsin & Arvidsson 2011) handlar om Lolly som har lärt sig att prutta med 
armhålan. Hon älskar det och gör det i tid och otid. Lolly lever tillsammans med sina pappor, 
Anders och Peter, men en dag ska hon få följa med sin mamma på en fin fest, men kommer hon 
kunna hålla sig från att prutta på festen? Den analyserade bilden är vald för att den beskriver 
huvudkaraktären Lolly på ett bra sätt samt bör anses representativ för bokens handling. 
 
Bild 1 
Denotation: 
På bilden syns elva personer. Alla utom en person, 
den i mitten högst upp, ses bara från midjan och 
uppåt. Personerna ser olika ut, vissa har 
ansiktsbehåring, vissa har huvudbonad, på vissa 
syns håret, de flesta har ganska mycket kläder på sig, 
vissa har täckta händer, andra har sjalar virade runt 
halsen och två stycken har mössa med öronlappar. 
Sju personer har ljus hy, två personer lite mörkare 
hy, en mörk hy och den sista personen har en 
gråaktig färg på hyn. Samtliga personers ansikten 
syns tydligt, sex personer har munnen öppen, fyra 
personer har en mun som är formad som en upp 
vinklad båge och en persons mun är formad som en 
liten prick. Personerna är positionerade i grupper om två och placerade längst bildens bägge 
yttersidor, alla utom en person som är centrerad i mitten av bilden. Från personen i mitten, som 
står upp med sitt vänstra ben lyft och den vänstra handen instucken under den högra axeln, finns 
det fyra ljusa lite transparenta formationer. De är formade som moln med en spets som sticker in 
mot personen. Större delen av bildens bakgrund är grå med vissa mönsterinslag av lila och grönt. 
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Längst bildens ytterkant är det vitt och längst upp och till höger är det mönstrat i ljusa pasteller. 
Insprängt i bilden löper gråa avlånga rör som löper både lodrätt, vågrätt och böjer sig framför 
vissa personer. I de grå rören finns rektangulära gula formationer på fem ställen.  
 
Bild 1 
Konnotation: 
Det som händer på bilden utspelar sig på en buss, detta för att man ser ut genom fönster och 
man kan även skymta de röda stoppknapparna, som man trycker på när bussen skall stanna vid 
en station. Det finns elva personer på bilden, tio stycken som sitter ned, samt en person som är 
placerad ganska högt upp i mitten av bilden. Placeringen av denna person, samt det faktum att 
denna person står upp tillskillnad från övriga, gör att fokus hamnar på denna person, det är 
huvudkaraktären. Denna person är klädd i bruna stövlar, gröna ganska höga strumpor, blåa 
byxor, en lång grön tröja med siffran ett tryckt mitt fram. En blå jacka samt gul halsduk och 
mössa, där lite brunt hår sticker ut. Personen har munnen på vid gavel, ögonen öppna och ser 
nästan ut att lyfta från marken. Kroppsspråket samt mimiken gör att personen ser glad och 
upprymd ut, dessutom helt obekymrad om alla personer, utom en, som befinner sig på bilden är 
vända mot huvudkaraktären och även de ser glada ut. Någon ser ut att fnissa lite med handen för 
munnen, någon ser ut att klappa händerna. Allas munnar är endera öppna som i ett förtjust utrop 
eller med mungiporna uppåt. Det är tydligt att huvudkaraktären gör något som gläder de övriga, 
alla utom personen som sitter längst bak i bild, precis bredvid personen i mitten. Denna person 
ser lite trött och uppgiven ut, har nästan stängda ögon, vinklade ögonbryn och hudtonen i 
ansiktet har en röd ton som jag tolkar som rodnad, att personen skäms. Detta understryks 
ytterligare av att personens blick är riktad bort från huvudkaraktären. Medan övriga personer har 
sin uppmärksamhet riktad mot huvudkaraktären.   
 
Det är inte givet om det är kvinnor eller män på bilden. Personen bredvid huvudkaraktären har 
kort hår med synlig polisong vilket gör att jag tolkar det som en man. Två personer har 
ansiktsbehåring, en har mustasch och en har en skuggning i ansiktet som ser ut som skäggstubb 
vilket är klart manliga attribut. En av dessa personer håller även en dags tidning, i händerna vilket 
konnoterar en man. Dagstidningen är offentlig, och hör därmed till de manliga associationerna, 
tillskillnad mot om det till exempel varit ett glansigt modemagasin eller en skvallertidning som 
tolkas som kvinnliga attribut. Båda dessa personer har kort hår eller en mössa som täcker 
huvudet. Övriga personer är könsneutralt tecknade. Två figurer har ett kroppsspråk som skulle 
kunna tendera åt det feminina, en har en hand för munnen som om den kväver ett fnissande 
skratt och en har händerna framför kroppen i vad som ser ut som ett förtjust och förvånat 
uttryck. Båda gester som brukar karaktäriseras som feminina. Alla figurers ansikten är tecknade 
på ett likartat sätt, inga ögonfransar, vilket annars brukar särskilja flickor/kvinnor från 
pojkar/män. Inga sminkade läppar, smycken eller långa frisyrer som också vanligtvis kopplas till 
flickor/kvinnor. Det går inte att utläsa varken klass-, köns- eller statusmarkörer. Det går 
tillexempel inte att avgöra om eller vad personerna arbetar med, inga portföljer, uniformer, 
kostymer, datorer, mobiltelefoner eller liknande. Förutom i ett fall, som jag tolkar som ett barn 
som sitter tillsammans med en vuxen, barnet håller en hand på den vuxnas arm går det inte att 
avgöra om personerna är där själva eller i någon konstellation. Personerna gör ingenting annat än 
att de vänt sin uppmärksamhet mot det huvudkaraktären gör.  
 
Huvudkaraktären, Lolly, går med utgångpunkt i bilden inte att säga om det är en flicka eller 
pojke. Som jag nämnt tidigare brukar flickor, för att särskiljas från pojkar, tecknas med 
åtminstone något av följande: ögonfransar, långt hår och/eller någon typ av hår accessoar, 
klänning/kjol, eller kläder i färger/mönster som är typiskt flickiga som rosa, lila, pasteller eller 
blommiga mönster. Den här personen har ingetdera utan snarare färger och klädesplagg som 
vanligtvis tenderar att anspela på pojkighet. Även personens agerande, att ta plats, vara i centrum 
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för allas uppmärksamhet på detta sätt är vanligare vid framställning av pojkar. Personen agerar 
och är aktiv i det offentliga rummet, på bussen, och det hör enligt stereotypa bilder till den 
manliga sfären. Det huvudkaraktären gör är svårt att tolka, om man inte läst boken. Tydligt är att 
något ljud eller lukt kommer från personen, något som roar de övriga på bilden.   
 
Summering: 
Med mina frågeställningar i beaktande anser jag att det i den här bilden finns en större variation, 
jämfört med tidigare analyserade bilder, i hur karaktärerna framställs. Det finns människor med 
olika hudfärger och människor som kan vara lika, eller olika en själv oavsett hur man själv ser ut. 
Det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män och majoriteten av människorna går 
överhuvudtaget inte att könsbestämma. Om huvudkaraktären Lolly, är en flicka eller pojke går 
inte att avgöra med utgångspunkt i bilden. Lolly är, enligt texten, en flicka men, att döma av 
hennes utseende mer klädd som en pojke i vad som ser ut som fotbollskläder i grönt och blått. 
Lolly utmanar normerna av hur en flicka skall vara, dels genom sin klädsel men kanske främst 
genom sitt handlande. Hon tar plats, hon agerar, hon hörs och syns och är i centrum för allas 
uppmärksamhet i det offentliga rummet. I jämförelse med tabellen på sidan elva-tolv återfinns 
alla dessa beskrivna karaktärsdrag på sidan som traditionellt beskriver pojkar. Dessutom är det 
hon gör, pruttljud, något som inte stämmer överens med de kulturella normerna kring femininitet 
och ”fina flickor”. Mannen bredvid Lolly, enligt berättelsen Lollys pappa, visar genom sitt 
ansiktsuttryck och sin bortvända blick att han skäms och är emot det hon gör. Även detta är ett 
bevis på att Lolly utmanar den klassiska flick-rollen genom att inte behaga, inte vara följsam och 
lydig utan trots pappans ogillande gör sina pruttljud.  
 

4.2.2 Tesslas pappa vill inte 
 
Tesslas pappa vill inte! (Mendel-Hartvig & Röstlund 2011) handlar om Tessla och hens pappa som 
inte vill vakna, inte vill läsa tidningen, inte vill klä på sig, inte äta frukost och inte gå till jobbet. 
Tessla får tjata och lirka och locka för att de skall komma iväg. Bilden är vald för att den på ett 
representativt sätt porträtterar bokens karaktärer och den ”ton” och berättelse som utspelar sig i 
boken.  
 
Bild 1 
Denotation: 
På bilden ser vi två personer, i förgrunden en större person 
som ses från midjan och uppåt och i bakgrunden, delvis 
skymd av den större personen en mindre person som också 
ses från överkroppen och uppåt. Den främre personen är 
klädd i ett långärmat vitt plagg och har en röd slips knuten 
runt halsen. Personen har mörka, öppna ögon, lätt uppdragna 
ögonbryn och kort mörkt hår, I håret finns tre avlånga 
färgade saker med ett hål i mitten där personens hår skymtar. 
Ett är blått, ett orange och ett rosa med en röd detalj. I håret 
finns även ett grönt ojämnt format föremål med en mörkare 
grön cirkel i mitten. Personen har båda sina händer i 
uppsträckta och med den vänstra handen håller personen i 
det blå föremålet. Personen tittar rakt fram och mitt emot 
finns en gråfärgad yta, omringad av en ljusbrun kant där ett ansikte skymtas. Ansiktet är delvis 
beskuret och bara ett öga, mörkt och öppet, och en mun, ett svagt uppåtgående streck syns. 
Väggen bakom den gråfärgade ytan är turkos och en bit ned finns ett gröt föremål som sitter fast 
på väggen, på nedre delen av föremålet skymtar något brunt och med prickar på insidan, bredvid 
en skymt av något rött. Personen i bakgrunden har kort, mörkt hår som spretar ut från huvudet. 
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Mörka ögon med blicken riktad uppåt. Överkroppen är täckt av ett rödaktigt långärmat plagg 
med ljusare cirklar på. I sin vänstra hand håller hen en hårborste som förs mot den större 
personens hår.  
 
Bild 1 
Konnotation: 
På bilden syns två personer. En man, av skjortan, slipsen och det korta håret att döma och 
bakom honom en mindre person som ser ut att stå på något för att nå upp och bli lika lång som 
mannen. Den mindre personen är klädd i ett korallrött långärmat plagg med ljusare prickar, har 
mörkt hår och mörka ögon, precis som mannen. Den mindre personen ser ut att borsta håret på 
mannen i förgrunden. I håret sitter det tre hårspännen och mannen håller på att sätta dit ett fjärde 
hårspänne medan han ser sig själv i spegeln. Av att se på enbart denna bild ensamt går det inte att 
utläsa om mannen, som enligt titeln på boken är Tesslas pappa, låter Tessla fixa med hans hår för 
att Tessla vill det eller om det är Tessla som styr situationen. Att pappan är större, centrerad och 
längst fram i bilden tolkar jag som att det här hans vilja och handling som är i fokus. Oavsett 
vems vilja det är som styr utmanar pappan både normerna för ålder, genom att det är barnet 
Tessla som borstar hans hår och hjälper honom, och normer kring både ålder och kön genom att 
sätta hårspännen i sitt hår. Pappans något allvarliga min och fokuserade blick in i spegeln antyder 
inte att hårspännena och pappans frisyr är del av ett internt skämt eller något han gör bara för att 
roa Tessla. Inte heller Tesslas mimik, hen ser glad ut och har blicken riktad mot pappans hår, 
antyder att situationen skulle vara del av ett underförstått skämt. Tesslas kön går inte att avgöra 
utifrån det som ses på bilden. Både pappan och Tessla agerar i bilden, fixar med hårspännena 
respektive borstar håret.  
 
Summering: 
I den här bilden utmanas normer om ålder och relationen mellan förälder och barn. De 
stereotypa bilderna av en förälder är att det är de som styr, de som bestämmer och de som får 
lirka och hjälpa sitt barn. Här förhåller det sig på motsatt sätt. Pappan är den som behöver hjälp 
och barnet är den kompetenta och handlande. Av pappans klädsel att döma är han en man som 
arbetar och han är propert klädd i en struken och ren vit skjorta och röd slipps. Detta 
kontrasterar mot de färgglade hårspännena både ur ett genusperspektiv (män har inte 
hårspännen) men även ur ett åldersnormativt perspektiv (hårspännen ses som något gulligt och 
lite barnsligt). Både barnet och pappan har mörkt hår, mörka ögon och mörk hy vilket bidrar till 
att utöka persongalleriet för identifikationsobjekt inom barnbokslitteraturen. Till skillnad från de 
övriga karaktärerna i de analyserade böckerna.  

 

4.3 Sammanfattande svar på frågeställningar  

 
Skiljer sig framställningen av karaktärerna i en uttalat normkritisk barnbok i jämförelse med 
populär barnbok utan uttalad normkritisk ambition? Ja, det gör det på en mängd punkter främst 
gällande framställningen av karaktärerna och deras egenskaper baserade på kön men det finns även en 
större bredd bland karaktärerna i böcker med en uttalad normkritisk ambition.  
 
 
Hur kan skillnaden i hur de olika karaktärerna framställs beskrivas ur ett bildsemiotiskt 
perspektiv? Ur ett bildsemiotiskt perspektiv finns det stora skillnader i framställningen. Ronny och 
Julia porträtteras med klassiska pojk- respektive flickegenskaper. Detsamma gäller hönorna, tuppen 
och Pettson i Tuppens minut. Även pappan i Tesslas pappa vill inte! framställs ur ett bildsemiotiskt 
perspektiv som en stereotyp vuxen man med skjorta och slips, men även med färgglada hårspännen, 
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medan både Tessla och Lolly är svåra att könsbestämma. Lolly framställs i centrum, hon tar plats och 
agerar, något som är vanligare att pojkar gör.  
 
Vilka kulturella normer förmedlas till mottagaren baserat på karaktärernas olika egenskaper? 
I boken om Ronny och Julia bekräftas kulturella normer och stereotypa könsroller. Barnen passar väl 
in i genusmatrisen (se sidan elva-tolv). Barnen har ljus hy och ljust hår, även deras hem och det vi får 
se av familjesituationer bekräftar normer om kärnfamiljen, heterosexualitet och parförhållande. I 
boken om Pettson och Findus bekräftas klassiska könsnormer kring kvinnor och mäns roller. I boken 
om Lolly bekräftas inga normer utan Lolly bryter bara mot de genus roller som finns kring flickors 
beteende, kläder och utseende och det samma gäller i boken om Tessla och hens pappa som bryter 
mot normer kring ålder, genus och relationen mellan förälder och barn.  
 
Bekräftar eller ifrågasätter bildkommunikationen det rådande normsystemet? 
I de analyserade bilderna från de böcker som representerar de mest utlånade från bibliotekets 
bokbuss bekräftas normer om hur flickor, pojkar, kvinnor, män och barn är och beter sig. De 
analyserade bilderna från den andra kategorin barnböcker bekräftar inga tydliga normer utan de visar 
på flera möjligheter att agera utanför de gängse normerna. Dessutom visar de på en större 
representativitet och mångfald av karaktärer än den första kategorin. 
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5. Diskussion 
 
I det här avsnittet kommer undersökningens resultat att kopplas till den tidigare presenterade 
teoretiska bakgrunden. Utan att vilja hävda att mina resultat, på ett genomgripande och för 
barnbokslitteraturen allmängiltigt sätt, kan säga någonting om vilka normer som produceras och 
reproduceras i barnbokslitteraturen vill jag ändå försöka föra ett resonemang om att det verkar 
finnas, både normbrytare och normreproducerare i barnlitteraturen och om vikten för pedagoger 
(och vuxna i allmänhet) att förhålla sig medvetet till detta faktum. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion samt några förslag på fortsatta studier.  
 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Framställningen av karaktärerna 
 
I enlighet med resultatet av mina analyser av de utvalda bilderböckerna så anser jag att 
framställningen av karaktärerna skiljer sig åt på en mängd punkter mellan de två uttalat 
normkritiska barnböckerna och de två barnböckerna utan uttalad normkritisk ambition. I boken 
Ronny & Julia och en miljon monster är bakgrunden till de båda barnens händelser framställd på ett 
mycket likartat sätt, det är kväll/natt, barnen befinner sig i sina sängar på respektive rum när 
någonting skrämmande och hotfullt inträffar. Men där slutar likheterna och barnens reaktioner 
och handlingar är diametralt motsatta. Ronny och Julia framställs på ett klassiskt pojk- respektive 
flicksätt. För att särskilja barnen används de kulturella föreställningar kring pojkar och flickor 
som bland annat Nikolajeva (2000:139) och Henkel & Tomicic (2009:60-61) beskriver. Flickan 
har långt hår i flätor och ett rött nattlinne och trots att flickan vaknat av en mardröm och det är 
mitt i natten är hennes frisyr på samtliga bilder oklanderlig. Inte rufsig, inte i oordning utan hon 
ger hela tiden ett prydligt och ordentligt inryck. Hon framställs dessutom på samtliga bilder som 
passiv, reflekterande och söker stöd och trygghet hos sina föräldrar. Vilket passar väl in på 
flickrollen i genusmatrisen (se sidan: elva-tolv).  
 
Pojken har kort hår, i en tuff lite stubbig frisyr och en två delad pyjamas i vitt med gröna rutor. 
Han passar väl in på många av de karaktäristika som presenterades i genusmatrisen på sidan elva-
tolv då han är handlingskraftig, autonom, aktiv, modig, resursstark, och löser situationen på egen 
hand. Ur ett bildsemiotiskt perspektiv använder bilden sig av bekantgöring i framställningen av 
Ronnys rum och utseende (det samma gäller i framställningen av Julias utseende). Ronny sätts in i 
ett för oss som betraktare välbekant sammanhang, ett pojkrum med passande attribut, och ser ut 
på ett för oss välbekant sätt utifrån det faktum att han är pojke med kort hår och pyjamas i 
passande färger.  
 
Jämför man, hur Ronny och Julia framställs, med hur Lolly, i Värsta prutten Lolly! framställs finns 
det tydliga skillnader. Med utgångspunkt i den analyserade bilden går det inte att avgöra om Lolly 
är en pojke eller flicka, varken utifrån hennes kläder eller andra attribut som frisyr, färger eller 
utseende (Nikolajeva 200:143 och Henkel & Tomicic 2009:60-61). Även det Lolly gör och hur 
hon agerar faller utanför den förväntade ramen av hur flickor i barnlitteratur brukar framställas. 
Framställningen av Lolly liknar närmast den av hur en pojke brukar porträtteras. Hon är i 
centrum, tar plats, hörs och syns, går sin egen väg och motsätter sig det föräldrar eller andra 
auktoriteter förväntar sig (se genusmatrisen på sidan elva). Här passar därmed det bildsemiotiska 
begreppet främmandegörning bättre in på Lollys framställning. Bland de andra personerna som finns 
på bilden tillsammans med Lolly finns en större variation i hudfärg och i flera av fallen går det 
inte att avgöra om det är en man eller kvinna vilket kan vara författarens syfte, de är åskådare och 
publik till Lollys ”show”.   
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Lolly får sägas ta, det Östlund (2008:111) kallar rollen som pojkflicka. Detta innebär att hon höjer 
sin status genom att närma sig pojken/mannen som norm. Det är mer ovanligt att det motsatta 
händer, att en pojke klär sig i klassiskt flickiga attribut och gör saker som stereotypt förknippas 
med flickor. Om detta händer framställs det ofta som problematiskt och utmanande och något 
som pojken riskerar att bli retad för. Vinsten med Lolly som en pojkflicka är att hon blir lättare, 
för både flickor och pojkar, att identifiera sig med, hon kan vara ”både och”. Det vanliga, i 
barnböcker som vänder sig till både pojkar och flickor, är att huvudkaraktären är en pojke 
(Österlund 2008:97 & Kåreland 2005:16), eftersom det ger större identifikationsmöjligheter och 
därmed en bredare publik. Handlingsutrymmet är på så sätt större för flickor eftersom de alltid 
kan identifiera sig/förhandla sin roll ”uppåt” medan pojkar som gör det motsatta tenderar att 
förlora status.  
 
I Tuppens minut är huvudkaraktärerna gubben Pettson och katten Findus som båda omnämns med 
pronomenet han i boken, men utifrån bilden går det inte att avgöra kattens kön. Inom 
barnbokslitteraturen är det vanligt att framställa djur som människor som kan prata, har 
mänskliga egenskaper, kläder och går upprätt (Kåreland, 2005:26 och Nikolajeva 2000:55), detta 
tycks vara fallet med katten. På den aktuella bilden är det dock tuppen och hönorna som står i 
fokus. Hönorna är de som dominerar i antal, men Nikolajeva menar att det inte är antalet 
kvinnliga respektive manliga karaktärer som främst är av intresse utan hur dessa karaktärer 
porträtteras. Deras ”performativa” eller förväntade sätt att bete sig i förhållande till deras kön 
(2000:166-167). De kulturella normer som reproduceras är att dessa hönor är groupies och 
huvudrollen spelas av en stilig tupp. 3  
 
I Tesslas pappa vill inte är det en vuxen och ett barn på den analyserade bilden. Den vuxna 
personen är en man men barnets kön går inte att uttyda semiotiskt (det framgår förövrigt inte 
heller i bokens text utan barnet benämns konsekvent med det unisexa namnet Tessla). Mannen är 
klädd i skjorta och slips, något som signalerar både att han är vuxen men även en viss status. Till 
mannens propra och korrekta klädsel kontrasterar de färgglada hårspännena som blir 
normbrytande, både i fråga om ålder och kön, det är främst (flick)barn som förknippas med 
färgglada hårspännen.  
 

5.1.2 Normbrytare och normreproducerare 
 
Utifrån ett normskapande perspektiv anser jag att det finns exempel från böckerna som både 
bekräftar och ifrågasätter rådande normsystem. I boken om Ronny & Julia bekräftas rådande 
normsystem, båda barnen har ljus hy och ljust hår och avviker på intet sätt från normer om 
etnicitet eller hudfärg. De delar av barnens hem och de personer som bor där som visas i de 
aktuella bilderna bekräftar även de rådande normer, tillexempel när Julia kryper ner i sängen 
mellan sina föräldrar, en mamma och en pappa, som på så sätt bekräftar både heterosexualitet, 
parförhållandet samt kärnfamiljen som norm. Som tidigare nämnts framställs även både Ronny & 
Julia som en typisk pojke respektive flicka både till utseende men även i deras sätt att agera och 
handla.  
 

                                                 
3 Notera det vanliga greppet inom barnbokslitteraturen (Nikolajeva 2000:55 och Kåreland 2005:26), att använda djur 

som karaktärer. I detta fall höns som det, åtminstone för vuxna, finns en mängd kända metaforer och talesätt som 
använder höns och deras förmodade egenskaper på ett stereotypt sätt: Yr som en höna, (kackligt) som i en hönsgård, 
hönshjärna, minne som en höna, även en blind höna kan hitta ett korn, stilig som en tupp, tupplur, få en tupp i halsen, stolt som en 
tupp, som en tupp i en hönsgård, tuppfäktning, ungtuppar, och flera andra. Att därför använda just höns för att berätta en 
historia gör att författaren kan använda sig av den kulturella förståelsen och den underförstådda bilden av höns för 
att ge berättelsen ytterligare djup. Värt att notera i övrigt är den övervägande negativa tonen kring hönor och deras 
förmodade egenskaper tillskillnad mot den övervägande positiva bild som ges av den manliga tuppen.  



 

 27 

Den analyserade bilden ur Tuppens minut utspelar sig på vad som kan tolkas som en gård på 
landet. Pettson har ljus hy och kläder som passar in i miljön. Själva lantlivet skulle kunna ses som 
normbrytande då en allt mindre del av (den svenska) befolkningen lever på landet. De övriga 
böckerna som analyserats utspelar sig i vad som kan liknas vid en stadsmiljö. Enligt Svenska 
barnboksinstitutet och deras årliga barnboksprovning utspelar dessutom en majoritet av de 
svenska nyutgivna barnböckerna i statsmiljö, och då främst i Stockholm (Bokprovningen, 
2014:8). Ur ett genusperspektiv representeras kvinnorollen i den analyserade bilden av de 
dyrkande, svärmande och kommunikativa hönorna och mansrollen dels av tuppens beundrade 
och ikoniserade roll, dels av Pettsons lugna, gemytliga och trygga manlighet. Den roll Findus 
spelar får betraktas som barnets roll och utifrån bilden går Findus kön inte att avgöra. I deras 
relation står Pettson för den lugna, stabila och vuxna rollen och Findus kan fungera som 
identifikation för barn som den impulsiva, nyckfulla och lite tokiga rollen (Nikolajeva 2000:57).  
Jag tolkar det som om det är därför han så tydligt får visa sitt missnöje, på bilden håller han 
tassarna för öronen. Ett barn avkrävs inte att lägga band på sina känslor på samma sätt som en 
vuxen och att demonstrativt hålla för öronen är mer förknippat med ett barns mimik och 
uttryckta missnöje.  
 
En person som utmanar normsystemet är Lolly, i Värsta prutten Lolly!. Lolly passar, utifrån den 
analyserade bilden, bara in på attribut som vanligtvis tillskrivs pojkar. Hon utmanar därmed den 
klassiska flickrollen (Henkel & Tomicic 2009:39, Kåreland & Lindh-Munther 2005:142, Nikoljeva 
2004:129, Östlund 2008:111). Hon ställer sig i centrum och agerar. Hon vägrar trots att pappan 
tydligt visar sitt missnöje, att behaga och lyda. Hon går sin egen väg trots pappans motvilja. 
Vidare också genom det hon gör, pruttljud, är något som inte förknippas med flickor (Henkel & 
Tomicic 2009: 194) och som kan utmana Lollys femininitet. Österlund skriver (2008:108) om att 
flickor som porträtteras som starka och handlingskraftiga ofta riskerar att förlora sin femininitet. 
Det verkar stämma på Lolly, som både utseendemässigt och i det hon gör är väldigt ”ofeminin”. 
Lolly utmanar normen för hur en flicka ska vara även genom sättet hon är porträtterad på rent 
utseendemässigt, som en ”pojkflicka” (Östlund 2008:111) och genom detta höjer hon sin status 
när hon närmar sig den manliga normen. Att framställa Lolly som en pojkflicka gör att det blir 
lättare för både pojkar och flickor att identifiera sig med karaktären. Pojkar som gör det motsatta, 
på ett eller annat sätt utmanar normen för pojkighet och närmar sig den flickiga/kvinnliga 
normen riskerar sin status. Att vara/ha varit en pojkflicka är något som, av vuxna kvinnor, kan 
sägas med lite stolthet i rösten medan begreppet ”flickpojke” inte ens existerar (Kåreland & 
Lindh-Munther 2005:133) och att antalet identifikationsobjekt för blyga, stillsamma och 
känslosamma pojkar är relativt litet (Olofsson 2007:70) På flera sätt bryter Lolly mot 
könsnormen. Men hade hon kanske varit en (ännu)större normbrytare om hon agerat på samma 
sätt, tagit plats och hörts och synts och dessutom varit klädd som en klassisk flicka? Dock är en 
del av vinsten kanske att vem som helst kan identifiera sig med Lolly, eftersom hon så att säga 
appellerar till både pojkar och flickor.  
 
I Tesslas pappa vill inte! är det framförallt normer kring ålder och den ofta osymmetriska 
maktrelationen mellan förälder och barn som utmanas. I boken är rollerna ombytta, det är Tessla 
som lirkar och hjälper sin pappa med vardagsbestyren och pappan som är känslostyrd och 
irrationell, dvs. ”barnslig”. Den stereotypa bilden av en förälder är att det är den som styr, den 
som bestämmer och den som hjälper sitt barn. Här förhåller det sig på motsatt sätt. Pappan är 
den som får hjälp och barnet är den kompetenta och handlande personen. Vidare har både Tessla 
och hens pappa mörkt hår, mörka ögon och mörk hy vilket bidrar till fler identifikationsobjekt 
inom barnlitteraturen.  
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5.2 Förskolans utmaningar  

 
Den här studiens resultat tyder på att barnlitteratur som saknar medvetenhet kring normer ofta är 
normreproducerande och har en låg igenkänninsgrad. Detta ger som konsekvens att det kanske 
finns ett ”bäst före” datum på en del litteratur. Jag anser dock inte att all barnlitteratur som 
saknar ett medvetet normkritiskt perspektiv skall brännas på bokbål eller flyttas till arkiv, men att 
vi borde försöka vara medvetna om vad det är vi läser för våra barn och vad litteraturen kan tänkas 
säga om de normer och värderingar som styr samhället och de människor som lever där. 
 

5.1.1 Fler medvetna val i förskolan 
 
Enligt Maj Asplund Carlsson, professor i utbildningsvetenskap som skrivit Från Max till Mio om 
förskolors litteraturval, finns det en ”dold” kanon inom den litteratur som används på förskolor. 
Böcker som anses vara klassiker, som Astrid Lindgrens böcker, Gunilla Bergströms böcker om 
Alfons Åberg, eller Sven Nordqvists Pettson och Findus böcker tillhör de mest populära titlarna år 
efter år (Kåreland & Lindh Munther 2005:55). Detta beror sannolikt på att den tid pedagoger har 
till sitt förfogande för boklån sällan tillåter någon noggrann genomgång av samtliga böcker. Är 
tiden knapp finns det stor ”risk” att valet av litteratur baseras på en omedveten kanon av tidigare 
känd litteratur som man vet passar barngruppen till exempel längd eller textmässigt.  
 
När läsaren, eller som i det här fallet barn i förskoleåldern, möter en bok är det som nämnts 
tidigare ofta tillsammans med andra i en högläsningssituation. Högläsningen är en mycket vanligt 
förekommande aktivitet inom förskolan, både för att det är något som kan göras tillsammans i en 
stor grupp men även för dess dokumenterat språk-, läs-, och skrivutvecklande förmågor 
(Fridolfsson 2008, Westlund 2009 och Lundberg 2007). Högläsningen kan även, om materialet 
väljs med omsorg, fungera som ett utmärkt lärotillfälle. Här kan insikter kring hur det ser ut i 
samhället, kulturella erfarenheter, samlevnadsregler och bearbetning av händelser och känslor äga 
rum, om det i den valda litteraturen ges utrymme för detta (Granberg 2006 och Fast 2007:157). 
Om de bilder som möter barnen istället är en ensidigt normreproducerande framställning av 
flickor, pojkar, gamla eller unga är det som barn svårt att värja sig mot detta. Detsamma kan även 
sägas om bristen på identifikationsobjekt. Om ens familjesituation, utseende eller fysiska förmåga 
aldrig omnämns eller representeras blir bilden ensidig och många individer kommer att sakna 
identifikationsobjekt som skulle kunna vidga och bredda deras personlighet.  
 
Enligt Kåreland (2005:10) är barns könstillhörighet en viktig del i deras identitetsutveckling och 
förskolan utgör en viktig arena för denna utveckling. Barnen lär sig tidigt hur, och på vilket sätt 
man skall vara, för att ”vara” flicka respektive pojke. Kåreland menar att ”de lär sig tidigt anpassa 
sitt beteende till gällande könsmönster och blir snabbt medvetna om könskoderna.” (2005:10). 
Normkritiska barnböcker, precis som ett medvetet förhållningssätt hos pedagoger i allmänhet, 
kan hjälpa barnen att vidga det handlingsutrymme som det innebär att vara exempelvis flicka, 
pojke, mörkhyad eller leva med ett funktionshinder. De bilder som barn möter tolkas in i en 
redan existerande världsbild, stor eller liten, beskaffad på olika sätt och utifrån olika erfarenheter. 
Utifrån detta görs sedan en unik tolkning och intrycken inlemmas och läggs till i den existerande 
världsbilden, i det som är ”vi”. Men ”vi” existerar inte i ett vakuum, andra människors röster och 
tolkningar ”tränger” in och sammanfogas med våra egna. Detta kan vara svårt att förhålla sig till 
som vuxen, och kanske ännu svårare för ett barn som är mitt inne i sin identitetsutveckling samt 
hyser en större tilltro till vuxna auktoriteter.  
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5.1.2 Normkritik och toleransbegreppet 
 
Inom normpedagogiken finns det en ambivalens gentemot begreppet tolerans. I Lpfö98 står det 
att ” (…) så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” och på samma sida om att ”värderingar 
tydliggörs i den dagliga verksamheten.” (2010:4). Enligt normpedagogiken bör inte tolerans 
skapas genom att ”visa upp” det/den avvikande för att på så sätt bekantgöra den/detta i syfte att 
få majoritetens tolerans. Enligt den normkritiska pedagogiken utövas tolerans alltid inom ett 
maktförhållande där en part har förmånen och möjligheten att tolerera (eller låta bli) 
något/någon som avviker från normen. Enligt Rosén (2010:62) kan tolerans och empatiträning 
resultera i att normerande grupper lär sig att utöva makt(en) att tolerera grupper/individer som 
faller utanför normen. Att vissa grupper lär sig att tolerera andra grupper kan reproducera och 
öka normer om ett ”vi” och ”dom”. Där personer som lever ”inuti” normen har svårt att se sin 
egen position eftersom den oftast tas för given. Rosén (2010:63) hänvisar till en studie av 
värdegrunden och dess implementering i olika projekt genomförd av etnologen Lena Martinsson, 
där Martinssons resultat visar att det finns en konsensus kring tanken att vuxna kan och ska 
överföra goda normer, så som att tolerera och inte kränka, till elever/barn. Detta synsätt både 
osynliggör och reproducerar de normer som finns utan att utmana eller bidra till något 
förändringsarbete. Normkritisk pedagogik syftar till att ifrågasätta, utmana och förändra normer 
som baseras på till exempel genus, sexualitet, klass, etnicitet eller ålder. Därför det är viktigt att 
minnas att dessa kategorier aldrig är statiska utan i ständig förändring samt att de förhåller sig 
både till varandra samt till tid, samhällsstruktur och sociala relationer (Sörensdotter 2010:135). 
Bromseth & Darj (2010:13) menar att den normkritiska pedagogiken fungerar som ett par 
glasögon genom vilket vi kan få syn på, och utmana, normer samt även fokusera på hur normer 
skapar asymmetriska maktbalanser.  

 

5.1.3 Vilket stöd finns i styrdokumenten för en mer normkritiskt pedagogik? 
 
Enligt Lpfö98, har förskolan ett uppdrag att motverka stereotypa könsroller och ge flickor och 
pojkar samma möjligheter att utvecklas och vidga sina intressen (Skolverket 2010:5). Denna 
skrivning är tydlig och konkret. Stereotypa könsroller skall motverkas och alla barn skall ha 
samma möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor utan att begränsas av förväntningar 
baserade på kön. På samma gång är förskolan en del av det omgivande samhället och därigenom 
påverkad av samhällets diskurser om jämställdhet, etnicitet, sexuelltlikaberättigande, ålder eller 
frågor rörande religion och tro. I skolan och i förskolan pågår ett ”normalitetsskapande”, något 
både Annette Hellman (2013) och Åsa Bartholdsson (2008) och Klara Dolk (2013) skrivit om i 
sina respektive studier. Detta normalitetsskapande definierar och begränsar det 
handlingsutrymme eleven har för att kunna definieras som ”normal”. Normal är dessutom inget 
statiskt begrepp, det förändras över tid men även i relation till det ”onormala”. En och samma 
egenskap kan vara normal, och därmed acceptabel, för det ena könet men onormal, och därmed 
öppen för förändring och sanktionering för det andra könet. Detsamma kan sägas gällande olika 
familjekonstellationer. Normaliteten är flytande och ständigt relativ.  
 
I Lpfö98 står det att ”hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 
verksamheten.” och att ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta 
upplevelser” (2010:4) Dessa skrivningar borde mycket väl kunna motivera ett mer normkritiskt 
perspektiv i verksamheten. Och att göra detta genom en, både ur barnperspektiv populär 
aktivitet, samt på samma gång tal-, läs-, skrivutvecklande aktivitet som högläsning passar utmärkt. 
Björkman (2010:175) menar att det är just medvetandegörandet av de normer som omger oss 
samt vår egen roll i dessa strukturer som är en av de viktigaste nycklarna till det normkritiska 
arbetet. Att se vilka strukturer som, oftast helt omedvetet, finns i populär barnlitteratur är ett sätt 
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att förhålla sig till förskolans likabehandlingsarbete.  Detta medför att valet av litteratur till 
högläsningen måste väljas medvetet och inte bara baseras på en allmän och odefinierad kanon. 
Den ”dolda” kanon som tidigare nämnts riskerar att omedvetet sedimentera istället för att 
medvetandegöra normer. Detta kan tänkas ske om litteraturen väljs och läses utan att man 
egentligen varken förhåller sig till eller funderat kring vilket budskap boken förmedlar och vilka 
personer och egenskaper som porträtteras samt vilka personer som inte finns representerade. 
Dessutom bör karaktärerna inte finnas med som ett slags alibi, till exempel en mörkhyad person 
vars ständiga roll är att vara bikaraktär till en vit huvudkaraktär4.  
 
I Förskola i utveckling- bakgrund till ändringar i förskolans läroplan står det att ”Barn behöver många 
och regelbundna stunder med bild och bokläsning i förskolan (…). Barns läsupplevelser 
fördjupas om de får möjlighet att samtala om innehållet och bilderna, ställa frågor, kommentera 
och ta del av andras uppfattningar.” (Utbildningsdepartementet 2010:10). Detta citat motiverar 
både högläsningen som aktivitet men framförallt ett aktivt arbete kring den (medvetet) valda 
litteraturen. Genom detta ges barnen möjlighet att vidga sina perspektiv både genom de bilder 
och berättelser de möter men även genom att möta andras åsikter och erfarenheter.  
 
 

5.2 Metoddiskussion  

5.2.1 Studiens reliabilitet  
 
Reliabiliteten är, enligt Staffan Stukát, som skrivit Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 
(2011), ”hur bra är mitt mätinstrument på att mäta- hur skarpt eller trubbigt det är.”(2011:133).  
Stukát menar vidare att det kan handla om feltolkning av frågor eller yttre störningar som gör 
resultatet missvisande. Den här undersökningen baseras på en bildsemiotisk analys av bilder i ett 
antal barnböcker. Genom att använda mig av mitt analysredskap samt att systematiskt beskriva 
bilden först på den denotativa nivån och därefter på den konnotativa nivån samt med transparens 
i mina tolkningar och analyser anser jag att studien har relativt hög reliabilitet. De bilder som 
analyserats finns kvar och är statiska och det går att gå tillbaka till dem. Detta gäller för mig såväl 
som andra eventuella uttolkare i syfte att syna analysen ytterligare.  

5.2.2 Studiens validitet 
 
Stukát (2011:134) skriver att validitet är ett mångtydigt och svårt begrepp som beskriver hur bra 
det tänkta mätinstrumentet är på att mäta det som avses att mätas. Hög reliabilitet är en 
nödvändig förutsättning för validiteten men det är inte ensamt tillräcklig. Stukát skriver att ” även 
om man har ett jättebra mätinstrument (hög reliabilitet) så är det inte tillräckligt för att validiteten 
skall vara hög; man kanske mäter fel saker.” (2011:134). Vidare kan begreppet extern validitet 
(Bryman 2011:352) komma i fråga gällande min studie vilket rör frågan om undersökningens 
resultat kan generaliseras i ett större sammanhang. 
 

                                                 
4  Svenska barnboksinstitutet (Sbi) ger varje år ut Bokprovningen, en rapport som behandlar den nyutgivna 

barnbokslitteraturen och inom olika kategorier som bilderböcker, kapitelböcker eller sångböcker undersöker olika 
trender eller tendenser inom litteraturen. Sbi har i 2014 års rapport (som gäller bokåret 2013) baserat på de senaste 
årens mångfaldsdebatter gällande barnbokslitteraturen, valt att särskild undersöka representationen av mörkhyade 
personer i bilderböcker (med svenska som originalspråk). De fann en representation av mörkhyade personer i ca 20 
procent av böckerna. Detta kan låta som relativt lovande siffror för utbudet av identifikationsobjekt men Sbi 
konstaterar vidare att dessa karaktärer ofta bara förekommer som statister eller bikaraktärer, ibland utan egna 
repliker, i böckerna. I endast 15 av totalt 298 utgivna verk (5 procent) innehar en mörkhyad person huvudrollen 
(Bokprovningen 2014:9).  
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Eftersom studien inte inbegriper faktiska personer, varken ifråga om deras handlingar eller i en 
intervjusituation med frågor och svar, finns det, ur det hänseendet, ingen risk för felkällor eller 
feltolkningar. Då denna studies syfte är att analysera bilder ur barnböcker, utan att ta hänsyn till 
bildtexten, skulle en felkälla kunna vara om texten förmedlade ett helt annat budskap än det 
bilden visar. Detta skulle förstås kunna vara fallet. Ett stilistiskt eller humoristiskt grepp 
författaren använder sig av, och som det i denna studie inte tas hänsyn till, men det förefaller 
osannolikt inom denna genre. Dessutom avser studien att analysera de kulturella normer och 
värderingar som ett antal bilder i barnböcker eventuellt förmedlar, vilket gör att studien bör anses 
ha relativt god validitet. Vidare anser jag att mitt arbete även har en relativt god extern validitet 
genom att mitt urval bör anses som representativt för respektive bokkategori. Något som dock 
bör sägas om en studie med syfte att undersöka om, och i så fall vilka, normer som finns i 
barnböcker som läses på förskolor inte säger någonting om vilka normer som reproduceras i 
förskolan. Bara vilka normer som eventuellt finns beskrivna i barnlitteratur. De frilagda 
dimensioner kring normbrytare och normreproducerare som denna studie påvisat behöver inte vara 
desamma som de normer som eventuellt reproduceras i förskolan.  
 

5.2.3 Studiens generaliserbarhet 
  
Begreppet generaliserbarhet syftar, enligt Stukát (2011:136) på vad resultatet säger i ett större 
perspektiv, för vem gäller resultatet och skulle det kunna generaliseras. Materialet till denna studie 
är visserligen högst begränsat, men är vad ramarna för detta arbete tillåter och jag anser att 
urvalet bör anses som representativt då det gäller några av de mest utlånade böckerna från förra 
året och böcker som enligt pedagoger själva används vid högläsning på förskolor med en uttalad 
normkritisk ambition. Därmed finns det fog för att säga att studien kan säga något om vilka 
normer som finns i barnböcker även i ett större perspektiv. Dessutom kan resultatet kopplas till 
den tidigare forskning som presenterats vilket ytterligare bekräftar studiens generaliserbarhet.  
 
 

5.3 Förslag på fortsatta studier 

Några av de aspekter eller möjligheter som denna studie, på grund av dess storlek och de 
tidsmässiga ramarna, inte haft möjlighet att utforska skulle väl kunna utgöra grunder för andra, 
liknande undersökningar. Ett exempel är om flera personer analyserat samma bilder, hade 
resultatet blivit samstämmigt eller hade flera olika analyser framkommit? Ett annat exempel som 
skulle vara intressant att undersöka är hur pedagogerna motiverar sina val av 
högläsningslitteratur. Finns det en medveten strategi kring vilka böcker som lånas till förskolan 
eller baseras valet på andra grunder? Finns det fortfarande idag berättigande för Asplund 
Carlssons (Kåreland & Lindh Munther 2005:55) påstående om ett dolt litterärt kanon inom 
förskolan, kanske består det idag av andra böcker? Även hur pedagogerna går till väga i 
högläsningsstunden, diskuteras boken/handlingen/karaktärerna och deras egenskaper eller får 
berättelsen och bilderna passera okommenterade? Vidare skulle det även vara intressant lyfta 
denna undersökning men i stället undersöka om och i så fall vilka normer som förmedlas i 
populära barnprogram på TV.  
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6. SAMMANFATTNING 
 
Under mina studier till förskollärare har jag blivit mer och mer medveten om vikten av ett 
medvetet förhållningssätt hos pedagoger både vid bemötandet av barnen och deras frågor och 
funderingar men även i valet av material, tillexempel barnlitteratur. Syftet med mitt arbete är att 
belysa kulturella normer och värderingar som bilder i populära bilderböcker för barn frammanar 
samt undersöka om det går att utläsa någon skillnad mellan litteratur vald av en förskola som 
uttalat arbetar utifrån en normkritisk pedagogik och mellan barnlitteratur som används av 
förskolor utan uttalad normkritisk ambition. Jag har begränsat mitt urval till fyra böcker, två från 
varje ”kategori”. De utvalda böckerna är Ronny & Julia och en miljon monster (Garthon & Unenge 
2005), Tuppens minut (Nordqvist 1996), Värsta prutten Lolly! (Karsin & Arvidsson 2011) och Tesslas 
pappa vill inte! (Mendel-Hartvig & Röstlund 2011). I respektive bok har jag valt ut en eller flera 
bilder som jag anser vara representativa för respektive bok, dess handling och karaktärer. Vidare 
har jag valt att enbart analysera bilden, utan att ta någon hänsyn till texten. Just bilden har i 
barnböcker stor betydelse då det ofta är bilden som först möter barnen medan de får texten läst 
för sig. Materialet har analyserats utifrån ett bildsemiotiskt perspektiv där jag först har beskrivit 
bildens denotationer, bildens bokstavliga tolkning, och sen dess konnotativa dimensioner eller 
bildens associativa djupbetydelse. Tolkningen strävar efter allsidighet och saklighet och genom att 
tydligt presentera vad som är min analys vill jag genom transparens vad det gäller tankegångar 
och slutsatser säkra validiteten för arbetet. Studien utgår även från ett normkritiskt perspektiv. 
Den normkritiska pedagogiken strävar inte efter att upphäva normer utan att synliggöra dem så 
att de inte förblir förgivettagna samt att de maktstrukturer som följer med normerna belyses och 
problematiseras. Ett sätt att arbeta normkritiskt är genom det Bromseth (2010:43) kallar dubbla 
strategier. Att både synliggöra normer men även se till att skapa en större representation.  
 
Mitt resultat pekat tydligt mot att det finns normer i barnböcker som både reproducerar 
stereotypa könsroller och normer baserade på ålder. Men att det även finns böcker med 
karaktärer som klart bryter mot rådande normer och ökar antalet identifikationsobjekt inom 
barnbokslitteraturen. Klart är att det finns en poäng att som pedagog inom förskolan vara 
medveten om vilka normer som finns inom barnlitteraturen så att medvetna val kan göras och 
som Anette Hellman skriver i slutet av sin studie Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv 
(2013) ”Kunskap om hur normer (såsom exempelvis genus, ålder, klass, etnicitet, sexualitet) och 
om hur inkludering och exkluderingsprocesser verkar i förskolan, är viktigt för att pedagoger ska 
kunna fullfölja sitt uppdrag.” (2013:144).  
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