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Abstract 
 
Med den här uppsatsen vill vi synliggöra hur barn kan använda bilder i sitt subjektsskapande, 
samt hur vi pedagoger kan arbeta med bilder utifrån ett ’denormaliseringsperspektiv’. Med det 
menar vi att försöka synliggöra, förskjuta och förändra de betydelser som barn och pedagoger 
lägger i begreppet normalitet. Med andra ord handlar det om att utmana dominerande 
diskurser och normer kring vad som kan betraktas som ett riktigt och önskvärt sätt att vara 
och leva, och visa att de inte är så entydiga, stabila och ”naturgivna” som vi ibland upplever 
dem. Detta för att möjliggöra för barnen att vara och göra ”rätt” på många olika sätt. Vi 
skriver också fram hur pedagogers (våra egna) föreställningar kring vad som är ”normalt” kan 
få betydelse för barns subjektsskapande. Vår undersökning består av ett utforskande projekt 
med tre femåriga förskolebarn, vilket vi själva ledde. Detta för att utprova möjliga 
arbetsformer för att barn och pedagoger tillsammans ska kunna ompröva och utvidga sina 
föreställningar kring normalitet. Vi har arbetat med bilderna i en bok. Barnen har läst den, 
tillsammans, utifrån bilderna. Därefter gjorde vi dramaövningar, för att pröva olika 
subjektspositioner. Barnen fick också laborera med kopierade och utklippta delar av bilderna, 
för att se hur de kunde användas i en annan kontext än bokens. Allt dokumenterades med 
videokamera (vid ett par tillfällen av barnen själva). Sedan har vi analyserat materialet genom 
att försöka utläsa så många olika betydelser av det barnen och vi själva gör och säger, som 
möjligt. Detta för att komma bort från föreställningen om att det bara skulle kunna finnas en 
enda sanning om vad som utspelade sig i varje situation. Vi har istället försökt dekonstruera 
vad som vid en ytlig läsning skulle kunna tyckas entydigt och självklart, för att synliggöra att 
människors agerande är och tolkas kontextuellt och diskursivt. På så sätt vill vi också visa hur 
våra och barnens handlingar styrdes av hur vi, såväl som barnen, (diskursivt) uppfattade 
situationen. De referenser vi främst lutar oss mot är Hillevi Lenz Taguchi som skrivit om 
feministisk poststrukturalistisk teori, och Elisabeth Nordin Hultman som skriver om barns 
subjektsskapande i relation till de material och den miljö som omger dem. Vad som främst 
blir synligt i vår analys, är hur aktivt barnen använde sig av bokens bilder i sitt 
subjektsskapande. De uttryckte tydligt vilka personer de ville vara och vilka de inte ville vara. 
Vi blev också smärtsamt medvetna om hur normerande våra egna föreställningar var och hur 
det påverkade vårt förhållningssätt till barnen. Samt vilket värdefullt redskap pedagogisk 
dokumentation är för att kunna fördjupa det utforskande arbetet, och ompröva sitt eget 
agerande i förhållande till barnens. Vi utarbetade även strategier som vi tycker är användbara i 
ett denormaliseringsarbete. 
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Inledning  
 
Barnen på förskolan har samlats för att höra ”fröken” läsa högt ur en av böckerna de just lånat 
på biblioteket. De trängs runt henne i soffan för att kunna se bilderna så bra som möjligt. Det 
är en klassisk saga, Elddonet, i en nyutgåva med nygjorda illustrationer. Hon slår upp boken 
och börjar läsa, men efter några sidor börjar det koka i henne. På bilden skildras en soldat som 
bär en naken, sovande flicka över axeln, och i pedagogens ögon är bilden rent 
våldspornografisk. Hon känner att hon inte kan fortsätta, så hon säger att hon inte vill läsa den 
boken, utan att de får välja en annan istället.  
 
Hur skulle hon ha gjort? Skulle hon ha låtsats som ingenting och fortsatt läsa? Eller hade hon 
kunnat gå tillväga på andra sätt? Ska vi ”censurera” och lägga tillrätta det material vi erbjuder 
barnen (om det ens är möjligt)? Vilket lärande möjliggörs om vi bara ger barn tillgång till 
stoff som vi har godkänt? Hur rustar vi barn för ett ”livslångt lärande” och ett ”kritiskt 
förhållningssätt”, som det står i styrdokumenten? Och hur kan man arbeta med både barnens 
och sina egna litteraturupplevelser, på ett sätt som utmanar de olika föreställningar som vi har, 
och sällan reflekterar över? 
 
Litteratur framhålls ofta (kanske särskilt efter att en ”litteraturkanon” började diskuteras i 
Dagens Nyheter under våren 2006) som oerhört viktigt i arbetet med barn och ungdomar. Vad 
är då meningen med att barn och unga ska läsa mycket? Har litteraturläsandet ett egenvärde i 
sig självt, eller finns det ett syfte? Kan man till exempel bortse ifrån och ”försvara” eventuellt 
sexistiska bilder med att det är en klassisk saga? Eller är det just sådana skildringar som 
kryper in i vårt medvetande och blir en del i vår syn på världen och oss själva, kan de bli en 
del i vårt identitets-/subjektsskapande?1 Vilka möjligheter ger vi barnen att verkligen uppleva 
litteraturen, reflektera kring den, att förhålla sig kritiska? Och hur lyhörda är vi för hur de 
läser materialet och hur det kan skilja sig ifrån vårt eget sätt att förstå det på? 
 
I samband med ett tidigare arbete talade vi med bibliotekarier kring hur barnböcker på 
biblioteken förhåller sig till genus, etnicitet med mer. Alla betonade att det är viktigt att kunna 
känna igen sig i en bok, men att utbudet ännu så länge ofta ger en ganska ensidig bild av den 
mångfald människor, livssituationer, och så vidare, som finns i Sverige. En sak som vi tyckte 
var intressant var att en av dem uttryckte sig som att ”inte ens på bilder så…” som om 
bilderna skulle vara av underordnad betydelse. Ändå gällde samtalet just bilderböcker, för 
barn som oftast inte lärt sig läsa skriven text. De flesta som umgås regelbundet med barn har 
nog märkt att barn ”läser” böcker innan de lärt sig avkoda skriftspråket? Bilder är alltså något 
som vi människor lär oss att läsa mycket tidigt. Men lär vi oss att tolka bilder på olika sätt, att 
ifrågasätta de föreställningar som de aktiverar hos oss? Får förskolebarn och skolelever lära 
sig att själva använda bilder, som ett sätt att kommunicera på? Inom ett feministiskt, 
poststrukturalistiskt tankesätt (som vi använder som teorisk utgångspunkt i denna 
undersökning och skriver om i teoriavsnittet) betraktas allt som språk, alla sätt som vi 
kommunicerar med varandra och omgivningen på. Där vill man också försöka överskrida den 
värdenorm som gör att vi ofta betraktar andra språk än det talade och skrivna som ”flummiga” 
och mindre betydelsefulla. Vi lever i en värld där vi hela tiden tar emot budskap 

                                                 
1 Vi använder i fortsättningen subjektivitetsbegreppet istället för identitetsbegreppet. Det gör vi för att vi 
uppfattar att ”vara” som ett ständigt att ”bli” och ”skapa sig”, i relation till ett sammanhang, en ”kontext”. Vi ser 
subjektsskapande som en mer dynamisk och oförutbestämd process, än ”identitetsbegreppet” förespeglar. Vi 
återkommer och fördjupar oss i dessa begrepp i teoriavsnittet. För en ytterligare fördjupning rekommenderar vi 
Nordin-Hultman (2004). 
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kommunicerade genom olika bildmedia. Hur länge kan vi till exempel bortförklara alla de 
symboler som återkommer i litteratur, film, reklam och så vidare, som att ”goda” och pålitliga 
människor oftare skildras med klarblå ögon, medan de ”onda” och egensinniga ofta ges 
mörkbruna? Att de som placeras i handlingens centrum företrädelsevis är vita, heterosexuella,  
av manligt kön, utan synliga funktionshinder, och med relativt stor social och ekonomisk 
rörelsefrihet. Allt emedan marginaliserade grupper i bästa fall figurerar i bakgrunden, eller i 
särskilda satsningar som bara belyser det ”avvikande” i deras situation. Har sådant ingen som 
helst betydelse för hur vi ser på varandra? Ger vi barn tillfälle att reflektera över vem som 
producerar dessa återkommande budskap, och för vem? Ger vi dem tillgång till motbilder, till 
alternativ? 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö-98) framgår att vi pedagoger har som uppgift att verka för att 
varje barn kan ”utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande 
individer”, ”uppleva sig vara en tillgång i gruppen” utveckla ”öppenhet och respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” samt ”förståelse för att alla människor 
har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund”.  När det gäller genus står det 
bland annat att: ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller.”  Detta 
förstår vi som en uppmaning till oss pedagoger att utforska olika förhållningssätt och metoder 
för att utmana normerande föreställningar om vad som är det mest ”rätta” sättet att vara och 
göra, så att barnen får tillgång till flera sätt att vara ”rätt” på. Då bilderböcker traditionellt 
brukar få ett stort utrymme i förskolans verksamhet, är det relevant att problematisera 
innehållet i dem, likaväl som att aktivt använda sig av dem i arbetet med att omförhandla de 
normer vi kan läsa in. Gaile S. Canella och Radhika Viruru (2004, s.119) använder uttrycket 
”denormalize” i en bok om barndom och postkolonialism. Vi har valt att arbeta med det som 
ett begrepp, i vår svenska översättning: ’denormalisera’. Detta begrepp tänker vi oss, kan 
beteckna hur man aktivt kan arbeta med att synliggöra, förskjuta och förändra de betydelser 
som läggs in i begreppet normalitet, och hela tiden utmana rådande normalitetsdiskurser2. 
Utifrån detta begrepp har vi valt att, tillsammans med tre stycken femåriga förskolebarn, 
utforska hur de och vi ingår i en kommunikation med bilderna och varandra, samt hur vi 
förstår oss själva och varandra i detta sammanhang. De arbetsformer som vi har valt att 
använda oss av, vilka bland annat involverar drama och ett kollektivt historieberättande, och 
som har utarbetats med ambitionen att barnen själva ska kunna styra stora delar av det 
gemensamma utforskandet, finner vi också stöd för i Lpfö-98. Där betonas barns rätt till 
delaktighet och inflytande i förhållande till deras ålder och förutsättningar, liksom att 
förskolan skall se till att varje barn ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång och musik, dans och drama.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Vi använder diskursbegreppet när vi talar om de föreställningsvärldar som genomsyrar våra handlingar och 
hela vårt sätt att ”vara”, vilka vi menar skapas i de sociala sammanhang vi ingår i. Vi fördjupar oss mer i 
diskursbegreppet i teoriavsnittet. För ytterligare fördjupning rekommenderar vi Lenz Taguchi (2004). 
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Problemformulering 
 

Syfte 
Att bidra med fördjupad kunskap om betydelsen av bilder i barnlitteraturen, för förskolebarns 
subjektsskapande, samt att utforska hur man kan arbeta didaktiskt, med att dekonstruera 
diskurser kring normalitet, och den makt de producerar, i pedagogiskt arbete med 
barnlitteratur i förskolans verksamhet. 
 

Frågeställningar 
 

• Hur kan man förstå bilders betydelse för förskolebarns subjektsskapande, i ett 
utforskande av bilder i barnlitteratur tillsammans med förskolebarn, med ett 
denormaliseringsperspektiv? 

 
• Vilken betydelse kan pedagogens egna föreställningar kring begrepp som 

normalitet ha i det pedagogiska arbetet med barnlitteratur i förhållande till barns 
subjektsskapande, och vilka konsekvenser kan de få? 

 
• Hur kan man arbeta med barn och bilderböcker med ett 

denormaliseringsperspektiv i förskolans pedagogiska arbete? 
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Bakgrund och tidigare forskning 
 
Vi har inte hittat någon forskning som helt och hållet delar vårt fokus; barns subjektsskapande 
i möte med bilder i litteratur (och föreställningar om normalitet). Anna Barsotti (1997) 
barnomsorgsassistent och författare, skriver om ett kommunikationsprojekt i Reggio Emilia 
där förskolebarn meddelar sig till varandra i bild och skrift. Vi är mycket inspirerade av den 
syn på barn, kunskapande och språk (där bild är ett av många) som skrivs fram där. I boken 
framgår att barnen i stor utsträckning lär av varandra, att de får tillfälle att reflektera och ta 
makten över sitt eget lärande, även om pedagogerna aktivt deltar i arbetet med att synliggöra 
och utmana det. En sak som fått oss att undra är dock att Barsotti nämner att personalen 
uppmärksammar hur olika uttryck flickornas och pojkarnas meddelanden tar sig, men inte 
skriver något om vad det kan bero på, eller om de vill göra något med dessa skillnader. 
Dessutom skriver hon om barnen som att det är självklart att de blir kära i varandra enligt ett 
heterosexuellt mönster, vilket vi uppfattar som mycket normativt.  
 
Ulla Lind (1999) lektor på konstfack som har forskat på just bilder som 
kommunikationsmedel, skriver om ungdomars ”visuella kultur” och att bild är ett språk med 
andra möjligheter och begränsningar än det talade. Hon har tillsammans med Gunnar Åsén 
givit ut en antologi kring ett utvärderingsprojekt där skolelever fått förmedla sin bild av 
skolan i just bild. Hon skriver om hur vi omges av bildmediala budskap, och även hur dessa 
ofta utformas olika i till exempel reklam riktad till flickor respektive pojkar. Hon för också ett 
resonemang som vi laborerar med i vår analys: ”Inom genusforskningen har påpekats att 
könskonstruktioner visar sig tydligare i vad pojkar/män respektive flickor/kvinnor inte gör än 
vad de gör” (Lind, 1999, s.103). Här hänvisar hon till Kessler och McKenna, som menar att 
”könskonstruktionerna” inte förändras nämnvärt i samhället, medan däremot sanktionerna gör 
det. De menar att de förväntade ”könsrollerna” förblir ungefär de samma, men att toleransen 
mot att göra och vara på andra sätt ökar successivt. De har även gjort en undersökning som 
pekar mot att barn genusbestämmer figurer utifrån attribut, och inte fysiologiska skillnader.  
 
Det finns en hel del skrivet om barnlitteratur, till exempel Ulla Rhedins, doktor i 
litteraturvetenskap, avhandling om bilderböcker, där hon bland annat poängterar att: ”Den 
moderna bilderboken är från början ett bimedialt fenomen, en konstart för sig, där narrationen 
sker i både text och bild” (Rhedin, 2001, s.61). Mot den bakgrunden är det naturligt att de 
studier vi hittat kring barn och barnböcker, har fokuserat minst lika mycket på den skrivna 
texten, som på bilderna. Ändå slår Barbara Chatton (Lehr, 2001) fast att när förskolebarn läser 
bilderböcker får bilderna ofta större betydelse för deras upplevelse än den skrivna texten, 
vilket stöder vårt intresse för vad just bilderna kan kommunicera. Dessutom är det vanligt att 
barn som ännu inte lärt sig läsa skriven text bläddrar i böcker på egen hand. Då läser de ju 
bilderna separat, vilket gör det relevant att titta på vad de förmedlar när de står för sig själva. 
Det motsäger inte Rhedins definition, men vi undersöker inte böckerna, utan vad som händer i 
mötet mellan barn och bok. 
 
Vår upplevelse är att litteratur för barn, och särskilt sådan som ofta betecknas som ”god”, 
tillskrivs ett egenvärde som gör att den sällan blir föremål för kritisk granskning. I till 
exempel Bildglädje och läslust (Ekström & Isaksson, 2003) som används som kurslitteratur 
på bland annat Lärarhögskolan i Stockholm, talar sig författarna varma för barnböcker, sagor 
och berättande, men diskuterar inte att böcker och sagor kan vara mycket normativa. De 
nämner visserligen att för få tjejer förekommer på bilder i faktaböcker, att det där oftast är 
pojkar som får göra upptäckter, köra fordon och så vidare, och tangerar alltså ett problem, 
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men de förklarar inte varför denna underrepresentation skulle vara problematisk. Om de 
menar att bilder i barnlitteraturen ska erbjuda många olika möjligheter till identifikation, så 
skulle de ju kunna nämna att det finns många motsvarande dilemman att fundera på som 
pedagog. Varför är till exempel ännu idag relativt få figurer i bilderböcker brunögda och bär 
utomeuropeiska namn? Och varför tycks så många barn i bilderböcker leva i väldigt 
traditionella kärnfamiljer, när så många i Sverige idag lever i helt andra familjeformer? 
Dessutom uttrycker sig Ekström och Isaksson i utvecklingspsykologiska termer, som vi 
förknippar med en essentialistisk syn på identitetsskapande3. Vi återkommer till begreppen 
essentialism och identitet i teoriavsnittet. De tar alltså en annan teoretisk utgångspunkt än vi 
gör.  
 
Vissa av de forskningsrapporter och texter som vi funnit problematiserar dock normer i den 
litteratur som riktar sig till barn, utifrån olika perspektiv, främst genus. Lena Kåreland, 
professor i svenska med inriktning mot didaktik och litteraturvetenskaplig ämnesteori, är 
redaktör för antologin Modig och stark – eller ligga lågt (2005). Där går författarna igenom 
den mest frekvent använda litteraturen på förskolor och skolor och gör en genusanalys av 
denna. De tar upp betydelsen av hur genus framställs i litteraturen, för ”barns uppfattning och 
förståelse av världen” (Kåreland, 2005, s.126, hänvisning till Bender Peterson & Alyce Lach). 
I boken refereras till flera forskare som hävdar att kulturella värderingar, sociala mönster och 
vilka positioner som är möjliga för barnen att inta, förmedlas till dem genom böcker och 
annan litteratur. Här diskuteras även bilderna ingående. Det berättar bland annat om 
pedagoger som väljer att inte visa barnen bilderna i de böcker där pedagogen tycker att de är 
för genusstereotypa. I litteraturgenomgången framgår bland annat att av de böcker som 
användes mest, i förskola och skola, hade 50 titlar en manlig huvudrollsinnehavare och endast 
20 hade en kvinnlig, men det förekom även litteratur där huvudkaraktärens genus inte 
framgick. Dessa uppgifter är intressanta i ljuset av att författarna också presenterar studier 
som visar att barn föredrar att läsa böcker där huvudpersonen har samma genus som de själva. 
Vidare framhålls att flickor och pojkar, mammor och pappor, och så vidare, skildras på olika 
sätt, ännu idag. Detta trots att Rita Liljeström, med fler, kritiserade bland annat hur pekböcker 
”socialiserade” in barn i olika ”könsmönster” redan 1962. Även om analyserna i boken är 
viktiga, och vi använder oss en hel del av dem, så menar vi att de är ganska statiska och 
endimensionella. De skriver ingenting om hur andra aspekter, som sexualitet, etnicitet, klass, 
funktionsnedsättningar, ålder och så vidare, kan kopplas till genus och makt, och erbjuder få 
alternativa tolkningar. 
 
Som exempel på två ganska typiska representationer av genus jämför Kåreland (2005) två 
böcker om grisen ”Benny” med två böcker om grisen ”Malla”4. Denna studie är relevant för 
oss, då den visar några av de normer och föreställningar som dessa bilder kan kommunicera, 
som delvis även går att spåra i vår egen undersökning. Alla dessa böcker är välgjorda och 
mycket omtyckta, vilket gör analysen extra intressant för oss. Det framgår bland annat att 
böckerna om Malla är relativt vardagsbetonade och relationsorienterade. De skildrar ett nära 
samarbete mellan Malla och hennes mormor i en ganska ombonad och ”hemtam” miljö. I 
Malla cyklar försöker mormor förgäves lära henne att inte cykla in i saker, men så dyker en 
(manlig) körskollärare upp och kan förklara hur hon ska göra. I böckerna om Benny råder 
istället en slags konfliktmentalitet. Benny revolterar mot sin frånvända mamma och rymmer 
ut i en hård yttervärld. Han ”frigör” sig och får lära sig att klara sig ute i den ”stora vida 
världen”, eller den ”offentliga sfären”. Hon, däremot är anpasslig och inkännande, nära 
knuten till hemmet och den ”privata sfären”. Flera saker i böckerna bidrar till att förstärka 
                                                 
3 För en utförlig definition av essentialism, se Lenz Taguchi, 2004. 
4 Benny-böckerna är gjorda av Barbro Lindgren och Olof Landström, och Malla-böckerna av Eva Eriksson. 
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dessa läsningar, så som färgval, avstånd mellan karaktärerna, blickar och ansiktsuttryck, med 
mer (Kåreland, 2005). 
 
Benny och Malla går att härleda direkt till Jean Jacques Rousseaus (1977) hypotetiska barn, 
Emíle och Sophie. Rousseau anses allmänt ha lagt grunden för en ”fri uppfostran” och en 
modernare barnsyn, men färre vet dock att Rousseau förespråkade en helt annan uppfostran 
för flickor. Emíle skulle bli en självständig samhällsmedborgare, medan hans tilltänkta, 
Sophie, skulle lära sig att behaga och stötta honom, samt ta hand om deras framtida barn. 
Rousseau ansåg att kvinnan var mannens motsats och komplement i allt, och för honom 
representerade Emíle förnuft, självständighet, med mer, medan Sophie stod för känsla, 
följsamhet, och så vidare (Roland Martin, 2004). Om man läser detta idag kanske det verkar 
förlegat. Valerie Walkerdine (1998) professor i psykologi, visar emellertid med sin forskning, 
att den ”barncentrerade pedagogik” som många nutida pedagoger bekänner sig till, i hög grad 
präglas av bilden av det aktiva, självständiga och utforskande (pojk)barnet, som behöver ett 
stort mått av ”frihet”, samt följsamma och stöttande vuxna (främst mödrar och kvinnliga 
pedagoger). Hennes forskning inriktar sig främst på hur förnuft, rationalitet och matematisk 
förmåga ännu ofta förknippas med maskulinitet, och hur feminitet från början formulerats 
som dess motsats. Detta, menar hon, leder till ett dilemma: “[…] if woman is other to 
rationality, its support and facilitation, how is girl lived: as child or as potential woman?” 
(Walkerdine, 1998, s.40). Ska flickorna agera som självständiga, aktiva, utforskande ”barn”, 
eller som blivande kvinnor? Det gör det inte lättare att vi tenderar att problematisera dem både 
när de gör sig till ”duktiga flickor”, eftersom ”riktiga” barn är ”frigjorda”, och när de är 
utåtagerande, eftersom det inte stämmer med vår bild av flickor. Gaile S. Canella och 
RadhikaViruru5 (2004, s.127) nämner också att även om mödrar allmänt anses ha stort 
inflytande över sina barn, så förknippas de sällan med kunskap och att kunna bidra till 
barnens lärande. De hävdar också att vi måste utmana och överskrida bilden av ”den goda 
(självuppoffrande) modern” och liknande normerande klichéer. 
 
På barnboksinstitutet fann vi en c-uppsats som belyser barnlitteratur ur ett slags 
maktperspektiv som författaren (Karnéus, 2004) härleder till queerteori. Hon undersöker 
maktrelationerna mellan karaktärerna i två bilderböcker, och diskuterar dem också utifrån 
normbegreppet. Fokus ligger på relationen vuxen – barn, som även intresserar oss i vårt arbete 
med den här uppsatsen. Men hon bortser till exempel helt från genus, trots att de böcker hon 
skriver om stämmer väl överens med Kårelands (2005) analys av Benny och Malla. Det är 
alltså mycket svårt att få tag på litteratur som förenar olika perspektiv, och få undersökningar 
på området tar sin utgångspunkt i poststrukturell teori, som vi vill göra.  
 
I avhandlingen Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande använder dock 
barnpsykologen och universitetsadjunkten Elisabeth Nordin-Hultman poststrukturalistisk teori 
för att öppna för nya sätt att se på relationerna mellan barns identitetsskapande, de material 
och den miljö som omger dem (Nordin-Hultman, 2004). Eftersom vi använder bilderna som 
ett pedagogiskt arbetsmaterial i vår undersökning är hennes avhandling mycket viktig för oss. 
Hon skriver om hur miljön och de material som finns tillgängliga skapar möjligheter och 
hinder för vad vi kan göra, och hur vi kan tänka på oss själva. Hon jämför några 
förskolemiljöer i Sverige med några i England för att visa hur dessa präglas av, delvis olika, 
förväntningar på de barn och den verksamhet som ska försiggå där. Hon visar hur miljöerna 
utformas och utrustas enligt de idéer om vad ”barn” är, kan och behöver, som vi pedagoger 
ofta tar för givna. Det skapar specifika förutsättningar för hur barnen kan agera och förstå sig 
                                                 
5 Gaile S. Canella är ”Professor of Educational Psychology” och Radhika Viruru är “Clinical Assistant Professor 
in the department of Teaching, Learning and Culture at Texas A&M University” (Canella & Viruru, 2004). 
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själva. Om vi till exempel placerar alla bilderböcker på låga hyllor där barnen själva ser och 
når dem, kan de förstå sig själva som ”sådana som har tillgång till böcker”. Att böckerna blir 
synliga och tillgängliga för barnen kanske kan signalera att de ”vill bli lästa”, eller att barnen 
förväntas kunna läsa dem utan hjälp av en vuxen. Kanske uppfattar barnen då sig själva som 
”sådana som kan läsa böcker”, som ”sådana som kan välja själva vad och när de vill läsa”, 
som ”sådana som förväntas kunna hantera böckerna varsamt” och så vidare? 
 
Kajsa Svaleryd (2004) anlägger ett genusperspektiv, i ett praktiskt utvecklingsarbete, under 
tre år på åtta olika förskolor. Hon berättar om de erfarenheter som gjorts på två förskolor 
sedan personalen börjat arbeta genusmedvetet. Det visade sig bland annat att pedagogerna på 
förskolor som Svaleryd (2004) följt, tilltalade killar som enskilda individer, medan när de 
vände sig till tjejer så försvann individperspektivet, och istället användes det kollektiva 
begreppet vi. Enligt henne vet barn redan vid tidig ålder att de tillhör ett specifikt genus. De 
försöker då lära sig de koder och regler som de behöver behärska för att göra ”rätt”. 
 
Bronwyn Davies (2004) skriver i Hur flickor och pojkar gör kön om förskolebarns 
könsskapande i förhållande till bland annat feministiska barnböcker. Hon menar att de flesta 
andra sagor har en ”sexistisk och klassbaserad bild av verkligheten” (Davies, 2003, s.70) och 
att de upprätthåller bilden av att subjektsskapande ska ske inom två avskilda poler, kvinnligt 
respektive manligt. Hon menar att det faktum att tjejer är underrepresenterade i litteraturen 
leder till att de blir ofta måste lära sig att positionera sig som både killar och tjejer medan 
killar, som oftast utgör norm, inte har någon anledning att positionera sig som tjejer. Hon har 
också gjort iakttagelsen att barn på förskolan använt genuskodade kläder och attribut för att 
klara av att göra vissa saker, men att dessa kläder ibland också hindrade dem från att göra 
andra saker. Bland annat berättar hon om en pojke som måste ta av sig den kjol han för 
tillfället tagit på sig, för att kunna försvara sig mot en mindre pojke som går fram och slår till 
honom (Davies, 2003, s.61). Anna Palmer (2005) iscensätter i sin D-uppsats ett utforskande 
(matematiskt) arbete och analyserar det ur ett genusperspektiv. Hon gör bland annat den 
omskakande upptäckten att hon ger pojkarnas idéer större genomslag än flickornas, att hon 
osynliggör och undervärderar flickornas uppslag. Både Davies och Palmers undersökningar är 
besläktade med vår, i sin poststrukturalistiska ansats, samt i det att de undersöker situationer 
där barn deltar. De försöker, liksom vi, synliggöra komplexiteten i de processer där människor 
”blir” som de blir. På det sättet vill de möjliggöra flera sätt att tänka kring (och bortom) till 
exempel genus, istället för att presentera nya ”sanningar”, lika förenklade och normerande 
som de som de försöker utmana. De är aktiva deltagare i sina respektive undersökningar och 
gör det tydligt för läsaren att de inte står ”utanför” texten de producerat. Tvärtom är deras 
närvaro både i ”empirin” och i hur den analyserats och formulerats tydligt framskriven, så att 
läsaren inbjuds att göra egna läsningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



Teoretiska utgångspunkter och 
begrepp 
 
Det här är en forskningsuppsats och det gör oss till forskare. Detta skulle kunna 
innebära att vi måste följa pedagogikprofessor Sven Hartmans råd och arbeta enligt 
devisen; 

 
Forskningen står i kunskapens tjänst och verkar utan hänsyn till sociala, politiska 
eller religiösa bindningar. Utan att dölja eller förtiga något söker den sanningen 
och ingenting annat än sanningen.  
(Hartman, 2004, s.127) 

 
Vad betyder det i så fall? Vad är det för sanning vi skulle kunna finna? Kan det inte finnas 
flera? Vilken syn på världen och oss själva skulle återspeglas i en sådan studie? Ett alternativt 
förhållningssätt återfinns i orden:  
 

“I can´t promise to tell you the truth, I can only tell you what I know.”  
(Canella & Viruru, 2004, s.37, hänvisning till Castellano)  

 
Dessa ord ska ha uttalats av en ”äldreman” som kallats till en kanadensisk domstol för att 
vittna om hur ett byggprojekt påverkade livet för urinvånarna i området. När han skulle svära 
vittneseden bad han tolken förklara innebörden av ”truth”, och fick veta att det var något som 
alltid var giltigt och tillämpbart hos alla folk. Skulle det överhuvudtaget vara möjligt att avge 
ett sådant vittnesbörd? Vårt svar är nej, och det är heller inte vår avsikt med den här 
uppsatsen. Vi menar inte att dra några entydiga generella slutsatser om hur barn läser bilder 
eller hur man ska arbeta med barn. Istället vill vi skriva fram hur just vi har förstått just de här 
barnens sätt att agera och positionera sig i förhållande till oss, varandra och just den här 
situationen. Detta för att synliggöra sammanhangets (kontextens) betydelse för deras 
möjligheter att känna sig delaktiga i ett positivt meningsskapande, för hur de förstår sig själva 
och varandra, samt hur de blir förstådda av oss pedagoger och andra. Om sammanhanget har 
så stor betydelse som vi hävdar så blir vår pedagogiska praktik enormt betydelsefull för 
barnens möjlighet att bli som de vill vara. När vi skriver om hur vi ”förstår” vårt material så 
menar vi inte att vi har en ”korrekt” uppfattning om dess ”faktiska” betydelse. Vi förstår, eller 
”läser” materialet på de sätt som är tillgängliga för oss, dels utifrån våra teoretiska 
utgångspunkter, samt hur vi lärt oss att förstå andra saker. De barn som deltog i vårt 
utforskande arbete, deras pedagoger, föräldrar, och du som läser detta, gör det troligtvis på lite 
andra sätt. Ingen av dessa sätt att läsa materialet behöver utesluta de andra. Vi är inte ute efter 
att servera entydiga och sanna svar. Vår ambition är tvärtom att synliggöra lite av de 
olikheter, motstridigheter och den föränderlighet, som återfinns i arbetet med barnen (liksom i 
all mänsklig aktivitet) och några av de möjligheter som ryms i detta virrvarr. 

Språk, diskurser och meningsskapande? 
När vi inför den här uppsatsen sökt litteratur, har begreppet ”språk” nästan alltid varit 
förknippat med ”ord”. När vi väljer att tillsammans med barnen utforska en bilderbok och 
utesluta den skrivna berättelsen, är det för att vi anser att bilden är lika mycket ett språk som 
den skrivna texten. Därför är poststrukturalistisk teori det tankeredskap som vi vill använda, 
eftersom detta tankesätt utgår ifrån att allt är språk/text, enligt bland andra Hillevi Lenz 
Taguchi (2004) lektor och forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Innebörden av ”språk” 
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har här förskjutits, från att tidigare ha setts som en direkt representation av en ”yttre” 
verklighet, till att istället innebära ”en väv av betydelser” (Börjesson, 2003, s.71) eller 
”betydelsegivande mönster” (Palmer 2005, s 31). Med ett sådant ”vidgat språkbegrepp” (Lenz 
Taguchi, 2004) syftar ”språk” och ”text” på allt vi gör, säger och tänker (alltså inte bara på 
tal- och skriftspråk). Tanken om språk som ”betydelsegivande mönster” innebär att vår 
förståelse av vissa fenomen alltid utgår från hur vi förstår andra, snarare än hur det ”faktiskt 
är”. Vår förståelse av ”vuxen” ger i hög grad mening åt vår förståelse av ”barn” som delvis 
ger mening åt hur vi förstår ”barnlitteratur” och så vidare. Innebörden i olika begrepp är inte 
en avbild av något fixt, ”där ute”, utan skapas och omförhandlas i den kommunikation som 
ständigt pågår mellan människor. På så sätt produceras olika diskurser, gemensamma 
förståelsemönster och föreställningsvärldar inom olika sociala, språkliga, sammanhang. Dessa 
diskurser genomsyrar all mänsklig kommunikation, och är de enda referensramar vi har 
tillgång till. Även om vi grundar vår kunskap på egna erfarenheter och upplevelser, så är den 
socialt konstruerad, därför att vi ser, hör och känner inom diskursiva tolkningsramar. Vi 
skulle till exempel inte tänka på (eller behandla) människor i sina första levnadsår som 
”barn”, om vi inte var inskrivna i diskurser som gav särskild mening åt just det begreppet. 
Fenomenet ”barn” har inte funnits alltid och överallt, utan har konstruerats på en viss plats i 
en viss tid. Vilken mening människor lägger i ordet skiljer sig också mycket åt, både från en 
tid till en annan, mellan olika platser, olika personer och beroende av i vilket sammanhang det 
uttalas. I ett medicinskt sammanhang kanske ”barn” kan beteckna vissa fysiologiska 
förutsättningar relaterade till storlek och ålder, medan det inom en pedagogisk praktik ofta 
förknippas med olika mognadsstadier vad gäller kognitiv, emotionell, och social utveckling 
(Nordin-Hultman, 2004). 
 
När vi använder diskursbegreppet i den här texten är det alltså som uttryck för de betydelser 
och innebörder som laddar det människor tänker och/eller gör med en specifik meningsfullhet 
i ett visst socialt och kulturellt sammanhang. Vi tänker oss att olika saker betraktas som 
önskvärda, knäppa, konstiga och så vidare, inom ramen för olika diskurser. Diskursen sätter 
så att säga upp diskursiva möjlighetsvillkor för vårt tänkande och handlande, såväl omedvetet 
som medvetet (Lenz Taguchi, 2004). Det här är en syn på kunskap, som förskjuter vårt 
intresse, som forskare, från att söka entydiga och ”korrekta” svar, till att utforska vilka olika 
svar vi kan komma fram till genom att göra olika ”läsningar” av materialet.  
 
Lena Martinson, etnolog vid Göteborgs universitet, diskuterar till exempel relationen mellan 
feminitet, klass och makt. Hon visar hur feminint kodade attribut i ett visst sammanhang kan 
förstås som markörer för överordning, trots att de också kan förknippas med en underordnad 
genusposition. En högt uppsatt chef som bär kort kjol, kan både förstås som att hon gör sig 
mindre hotfull, genom att inte göra anspråk på en traditionell manlighet, men också som att 
feminitetdiskursen delvis laddats med nya innebörder, så att dessa attribut numer går att 
förknippa med makt. Martinsson visar hur klädvalet i varje fall fungerade som en 
klassmarkör, eftersom kvinnorna ”på golvet” använde samma typ av arbetskläder som sina 
manliga kollegor (Martinsson, 2005). Genom att göra flera läsningar av ett material, kan dessa 
ibland motstridiga diskurser synliggöras. Samma person kan dessutom förkroppsliga flera, 
ofta motstridiga diskurser. Det skapar ett handlingsutrymme att konstruera sig på olika sätt, 
aldrig ”utanför” diskurserna, men genom de olika diskurser man har tillgång till. Vissa 
dominerar mer i ett visst sammanhang, medan andra kommer till uttryck i andra sammanhang. 
Vissa går att betrakta som motståndsdiskurser till de mer dominerande, medan andra kan 
utgöra alternativa, ibland osynliggjorda, eller uteslutna dito (Lenz Taguchi, 2004). Därigenom 
vill vi undersöka vilka möjligheter till subjektsskapande som uppstår och vilka som utesluts i 
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vårt arbete med barnen, beroende på hur vi förstår deras och vårt eget agerande. Hur 
produceras makt i mötet mellan barnen, bilderna och oss? 

Bilder och subjektsskapande? 
Valet att skriva om ”subjektsskapande” istället för ”identitetsskapande” tycker vi öppnar för 
andra sätt att tänka om hur människor blir som de blir. Elisabeth Nordin-Hultman (2004) 
skriver om hur identitetstänkandet hänger ihop med ett essentialistiskt synsätt som innebär en 
tämligen statisk syn på det mänskliga subjektet. Man tänker sig här att varje människa föds 
med ett slags enhetligt och sammanhållet inre själv, som är relativt opåverkbart och 
oföränderligt. Även om man talar om att ”individen” samspelar med och påverkas av andra, 
och även om ”individen” ofta tillskrivs möjligheten att göra ”egna”, ”fria” val och förändras, 
så behålls bilden av separata objekt, avskiljda från världen omkring dem. Hon visar också att 
det kan göra att vi försöker ”sammanfatta” personer, för att få en klar, sammanhållen bild av 
dem. Man ofta ifrån att vissa ”karaktärsdrag” är mer typiska för en viss person än andra, 
oberoende av det sammanhang personen befinner sig i. Vi uppfattar det som en begränsande 
syn på det mänskliga subjektet, som vi istället menar är multipelt, och agerar olika i 
förhållande till den situation det för tillfället befinner sig i. ”Frihet är inte att upptäcka eller 
kunna fastställa vilka vi är, utan att revoltera mot de sätt på vilka vi redan är definierade, 
kategoriserade och klassificerade” (Canella & Viruru, 2004, s.65, hänvisning till Rajchman, 
1984).  
 
I pedagogiska sammanhang kan ovanstående till exempel innebära att ett barn beskrivs som 
att det ”är” antingen (mest) ”fantasifullt” eller (mest) ”ordentligt”, snarare än att det agerar 
olika i olika situationer, beroende på vad som är möjligt att göra och vara i de olika 
pedagogiska sammanhangen. Nordin-Hultman menar att man bör förstå barnen i förhållande 
till just sammanhanget. Hur är till exempel miljön utformad, och hur kommunicerar den med 
oss? Vad är åtkomligt och vad är oåtkomligt för barnen i rummet? Vad kan de göra och vad 
kan de inte göra i rummet? Vad lockar och vad väljer de bort? Säg att bilderna i en bok inte 
fångar barnets intresse. Utifrån Nordin-Hultmans resonemang kan man säga att det är boken 
som har koncentrationssvårigheter, och inte barnet. Blir det istället väldigt engagerat i 
bilderna i boken uttrycker hon det som att det bilderna är ”signalstarka”. Vi tänker oss att 
dessa ”signaler” står för olika diskurser som barnet, kan skriva in sig i. Utifrån ett 
essentialistiskt tänkande så blir det enligt Nordin-Hultman svårare för pedagogen att se 
betydelsen av sitt eget agerande i relation till barnens, samt hur barnens agerande står i 
relation till den pedagogiska miljö hon/han varit med och iscensatt. Vi anser också att det 
osynliggör barnets försök att påverka sin situation, att till exempel protestera när det upplever 
att det behandlas felaktigt. Om ett barn beskrivs som ”bråkigt” så sägs ju inget om vad det gör 
motstånd mot. En fråga som blir en naturlig följd av en mer feministisk poststrukturell syn på 
subjektet. 
 
I enlighet med ett sådant feministiskt poststrukturellt synsätt försöker vi tänka på de barn vi 
arbetar med på ett annat sätt, än att de ”egentligen” är si eller så, liksom ”bakom” det de för 
ögonblicket ger uttryck för. Istället ser vi det som att barnen (likaväl som vi själva) är lika 
mycket av allt det de ger uttryck för, samt att vad de uttrycker alltid står i relation till den 
situation de för tillfället befinner sig i. Naturligtvis tänker och handlar vi människor ofta på 
likartade sätt, eftersom det förvisso finns sådant som är specifikt för var och en. Men vi agerar 
aldrig identiskt med hur vi tidigare gjort, eftersom kontexten aldrig är exakt densamma. Med 
kontexter menar vi här de fysiska och sociala sammanhang vi ingår i, som möjliggör vissa, 
och omöjliggör andra, sätt att tänka, vara och göra (Nordin-Hultman, 2004). Kort sagt förstår 
vi ”att vara” som ett ständigt att ”bli” och ”skapa sig”, i förhållande till en kontext. I det här 
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fallet utgör bilderna och vi själva stora delar av den kontext där barnen skapar sig och skapas. 
vårt utforskande med barnen, intresserar vi oss för vad bilder i barnlitteratur kan 
kommunicera med dem. I mötet med dessa bilder gör barnen olika läsningar och ingen av 
dessa läsningar kan ses som mer sann än en annan. I bilden finns fullt med olika symboler, 
som får betydelse genom de diskurser barnen är inskrivna i, och får dem att till exempel känna 
igen sig, ta avstånd, uppleva som viktiga, eller oviktiga. Det här läser vi som en process 
varigenom barnen skapar sig som subjekt utifrån vad som finns tillgängligt på bilden och vad 
de har för tidigare erfarenheter. Om du som barn till exempel bara möter litteratur, där 
bilderna uteslutande visar tjejer som passiva prinsessor och killar som är aktiva hjältar, kan 
det vara svårt att tänka utanför dessa bilder av genus. På det sättet producerar bilderna makt 
över barnens subjektsskapande. Barnen är dock inga passiva mottagare, de kan också 
omförhandla en sådan dominerande genusdiskurs, om de har tillgång till alternativa diskurser. 
Om man utgår ifrån att vi människor aktivt agerar för att få möjlighet att uttrycka oss och inta 
positioner i sociala sammanhang där vi blir förstådda just så som vi för tillfället vill bli 
förstådda, så framstår subjektsskapande som en ganska stökig och bökig process, där 
diskurserna också omskapas genom att just vi förkroppsligar dem på just det sätt vi gör, just 
då. Med ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt på subjektet, tror vi att det är lättare att 
öppna upp för olika sätt för barnen att agera, till exempel som tjej respektive kille. Vi vill tro 
att det ger dem möjlighet att uttrycka sig och bli sedda på fler olika sätt än med ett 
essentialistiskt, som tenderar att låsa fast subjektet vid ett sätt vara mest ”sig själv” på.  
 
Att skapa sig som subjekt innebär ofta också ett aktivt avståndstagande från 
subjektspositioner som vi inte vill förknippas med (Butler i urval av Rosenberg, 2005). Så 
beskriver Yvonne Hirdman, (2001) professor i historia, hur ”kvinnan” har formulerats som 
”den andra” i förhållande till ”mannen”. ”Kvinna” blir alltså ett slags negation, en ”icke-
man”, vilket i sin tur får mannen att framstå som norm. ”Människa” är således samma sak 
som ”man”, om inget annat anges. Både Kåreland (2005) och Lind (1999) bekräftar att det är 
så barn oftast läser bilder. Det krävs feminint kodade attribut för att de ska identifiera en 
karaktär som en ”hon”, allt annat identifieras automatiskt som en ”han”. Det finns exempel på 
undersökningar som visar att när vi är osäkra på någons genus, oavsett om det är en figur i en 
bok, ett spädbarn, eller någon annan person, så benämner vi den oftast ”han”, eftersom det 
känns liksom mer ”allomfattande” (Elwin Nowak, 051121, föreläsning på Lärarhögskolan i 
Stockholm). Maskulinitetsforskare, som Marie Nordberg (2001) har synliggjort hur 
maskulinitet ofta produceras genom ett avståndstagande från allt som anses ickemaskulint, 
alltså feminint eller ”fjolligt”. På samma sätt diskuterar Don Kulick (1996) professor i 
antropologi, hur ”homosexualitet” kommit att bilda den ”fond” mot vilken det heterosexuella 
samhället kan framställa sig som det normala, önskvärda. Han menar också att detta gör att vi 
ofta inte uppfattar det ”queera”, alltså det som inte passar in i våra föreställningar om vad som 
är ”normala” eller ”naturliga” sociala relationer, trots att möjligheten till queera läsningar av 
till exempel bilder finns ständigt närvarande. 
 
Tiina Rosenberg (2002) påpekar att det bara är möjligt för de grupper i samhället som har en 
maktposition (som vi akademiker) att kritisera och försöka upplösa identitetstänkandet. För 
marginaliserade grupper som kämpar för sin rätt att existera på samma villkor som andra 
skulle det innebära politiskt självmord att upplösa sin ”identitet”, därför att det allmänt skulle 
uppfattas som att de inte fanns. Det är därför det finns en stark och viktig poäng med att till 
exempel homosexuella talar om att de är homosexuella. Inom akademin är det samma poäng 
att feminister, som marginaliserade akademiker, identifierar sig som sådana, trots att de 
teoretiskt omfattar en syn på subjektet som multipelt, kontextuellt och situerat, snarare än 
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essentiellt och sammanhållet (Lenz Taguchi, 2004). I vår analys har vi tittat på vad barnen 
aktivt tar avstånd ifrån för att se hur de skriver fram normalitet. 

Genus? 
I vårt feministiskt poststrukturalistiska sätt att se på subjektet ingår att vi ser ”kön” som något 
konstruerat, människor görs och gör sig till olika kön. Begreppet genus har använts i 
feministiska sammanhang i Sverige sedan 80-talet och har använts för att påvisa att en 
uppdelning av samhället i två skilda poler, manligt och kvinnligt, och den ojämlikhet som 
detta fört med sig, inte bygger på en biologisk grund utan istället en social och kulturell. Vissa 
forskare använder uttrycket genus som ett tillägg till det biologiska könet, medan andra menar 
att det biologiska är minst lika konstruerat som det sociala. En del väljer då att inte alls 
använda sig av begreppet genus, då de tycker att det får effekten att det är något som läggs på 
ett redan existerande, biologiskt kön, och därför bara använder sig av begreppet kön (Lenz 
Taguchi, 2004). 

 
Om könets oföränderliga karaktär kan ifrågasättas, då är kanske den 
konstruktion som kallas »kön» lika mycket kulturellt konstruerad som 
genus; ja, kanske den aldrig varit annat än genus, vilket skulle få till 
konsekvens att distinktionen mellan kön och genus visar sig inte vara 
någon distinktion alls.  
(Butler i urval av Rosenberg, 2005, s.46) 
 

Det som Butler behandlar i citatet ovan, är relationen mellan genusbegreppet och ordet kön, 
där hon syftar på att det biologiska könet inte är så stabilt som vi tror. Lenz Taguchi refererar 
till Anne Fausto-Sterling, en biolog och vetenskapsteoretiker, som hävdar att det inte är 
meningsfullt att tala om biologiskt kön. Det går helt enkelt inte att hitta fullgoda definitioner 
för några fasta könskategorier. ”[…] varje individ är en unik och föränderlig sammansättning 
av kromosomer, gener och hormoner” (Lenz Taguchi, 2004, s.75). Således har vi 
genomgående valt att använda begreppet genus. Vi tänker oss att genom att utesluta det 
biologiskt klingande begreppet kön kanske vi kan komma förbi de sociala betydelser som ofta 
tillskrivs de fysiska organ som anses skilja oss åt i två separata grupper. Det vi menar är att vi 
ser de anatomiska könsskillnaderna som vilka anatomiska skillnader som helst, men att i just 
dessa har vi människor lagt in oerhört mycket betydelse.  
 
Genom hela uppsatsen har vi också medvetet låtit bli att tala om barnen som ”pojken” eller 
”tjejerna”, och istället använda deras namn. Att benämna de vi arbetade med ”tjejer” 
respektive ”kille” tänker vi skulle upprätthålla och reproducera föreställningen om och det 
självklara med uppdelningen i dessa kategorier. Davies (2003) menar att de sociala sanktioner 
som sätts in när man bryter mot dessa håller denna uppdelning på plats, vilket hon kallar för 
”kategoriuppehållande arbete”. Att till exempel bara kritisera ytterligheterna i det manliga 
eller kvinnliga genuset, möjliggör inte någon större förändring, utan istället måste vi 
ifrågasätta hela idén om denna tudelning och öppna oss för att det finns ett obegränsat antal 
maskuliniteter och femininteter och att dessa går att använda oavsett om man är tjej eller kille.  

Hur kan man förstå maktproduktion i en pedagogisk 
praktik? 
Att försöka hitta sätt att arbeta utifrån ett denormaliseringsperspektiv innebär inte att 
normerna försvinner och att makt slutar att produceras i den pedagogiska praktiken. När vi 
som pedagoger, till exempel önskar ”frigöra” barn från en stereotyp bild av hur det är att vara 
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tjej, så skapas en ny maktutövning, nya normer som barnen skall förhålla sig till. Dessutom 
kan det vara svårt att ”skriva ur” sig från en diskurs, man kan förkroppsliga till exempel en 
sexistisk diskurs, utan att det är ens avsikt. Den erfarenheten gjorde, som vi redan nämnt, 
Anna Palmer (2005) som utgick ifrån att hon iscensatte en jämställd pedagogik, men 
tvingades inse att hon inte gjorde det när hon gick igenom dokumentationsmaterialet. Hon 
förkroppsligade omedvetet normer kring vad som var ”rätt” sätt att utforska matematik på, 
vilket hindrade henne från att se och bekräfta tjejernas bidrag lika mycket som killarnas. Man 
kan lätt kan föreställa sig att detta kan ha lett till att tjejerna såg sina egna strategier som 
mindre värda, och valde att agera på andra sätt i framtiden. Det här sättet att se på makt 
kanske är lättare att förstå genom den definition som Ulf Olsson, lektor på Lärarhögskolan i 
Stockholm, erbjöd, under en föreläsning om Foucault. Enligt honom kan makt ”översättas” till 
”handlingar som påverkar handlingar” (Lärarhögskolan i Stockholm, 060130). Vi vill tillägga 
att vi betraktar alla handlingar som diskursiva. Den här definitionen gör maktproduktion till 
en ofrånkomlig del av mänskliga relationer, vilken varken behöver vara av godo eller av 
ondo, utan det gör det bara angeläget att alltid vara beredd att ompröva sitt agerande.  
 
Makt behöver alltså inte bara ses som något som ”utövas” så att säga ”uppifrån och ned” utan 
kan också förstås som en effekt av att vi alla önskar bli accepterade i sociala sammanhang. 
Önskan att vara normala driver oss att reglera och disciplinera oss själva i enlighet med den 
eller de diskurser vi är inskrivna i (Foucault, 2003). Man kan alltså säga att normer, diskurser 
kring vad som anses normalt, godtagbart, önskvärt och så vidare producerar makt över oss 
som subjekt.  
 

Norm definieras vanligen som en regel som hänför till ett ändamål, ett ideal. 
Normer är i praktiken sociala regelsystem som ofta förblir osynliga ända tills 
någon/något bryter mot dem. Normalitet är den trygghet som infinner sig vid 
känslan av att inte vara avvikande, medan normativitet i betydelsen föreskrivande 
alltid innehåller ett eller flera sociala imperativ, det vill säga krav på att 
människor följer regler som andra har beslutat om. Normativitet utgör de 
maktsystem som vidmakthåller och backar upp normer.  
(Rosenberg, 2002, s.101) 

 
Socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2004) skriver i sin doktorsavhandling att begreppet 
normalitet är tveeggat. Dels används ordet för det som anses vanligast förekommande och 
dels för det som anses mest eftersträvansvärt. Så kan man till exempel läsa hur två tjejer, i vår 
studie, ville ”vara” en tecknad barbiedocka. Vi läste det som att de förhöll sig till henne som 
att hon vore det normala, i förhållande till de andra karaktärerna på bilderna. På det sättet blir 
bilden av dockan också det mest eftersträvansvärda och något som barnen förhåller sig till, 
och mäter sig med. Därför kan man se normalitet även som en inbördes maktordning, där den 
som är mest ”normal” hamnar högre upp på ett slags tänkt värdeskala än en som är alltför 
”annorlunda”. Det leder till en lite paradoxal tankevända. Nämligen att den som inordnar och 
anpassar sig mest till dominerande uppfattningar om vad som är normalt och önskvärt (vilket 
kan förstås som ett slags underkastelse) kan antas göra det för att skaffa sig en maktposition 
som ger handlingsutrymme. I varje pedagogisk situation finns det alltid maktrelationer och 
normalitetsdiskurser som präglar arbetet. Med ett denormaliseringsperspektiv, gäller det att 
synliggöra hur dessa tar sig i uttryck för att på så sätt kunna göra motstånd genom att försöka 
utvidga normalitetsdiskurserna och sikta mot mer positiva, dynamiska maktrelationer. 
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Hur kan ett likhetstänkande få förtryckande 
konsekvenser? 
Vi har hela tiden haft för avsikt att synliggöra diskurser kring normalitet utifrån många olika 
begrepp, som sexualitet, etnicitet, samt fysiska och psykiska förutsättningar. Ändå har vår 
analys främst kommit att fokusera på genus, även om vi såg andra saker i materialet också. 
Det beror på flera saker. Dels valde vi en bok som inte på ett tydligt sätt inbjöd till exempelvis 
läsningar kring funkis6. Dels blev det väldigt tacksamt att fundera kring genus eftersom dessa 
diskurser uttalades så starkt av barnen själva. Men en viktig orsak är också vår egen 
(o)förmåga att synliggöra olika aspekter av normativitet, vi saknade i viss mån tillräcklig 
kunskap. Det här är i sig en makthandling, att vi utelämnar så mycket när vi diskuterar 
normalitet. Vi vill dock inte ändra våra frågeställningar till att bara åsyfta genus, då vi i 
analysen även tar upp till exempel normer kring kroppsvikt, samt menar att detta är ett 
arbetssätt vi kommer att använda för att arbeta med mångfald i olika bemärkelser i vårt 
framtida yrkesliv.  
 
En stark diskurs i skolvärlden är att vi alla är mer lika än olika och att detta är utgångspunkten 
för ”allas lika värde” och att alla ska behandlas lika för att uppnå jämlikhet och rättvisa (Hulth 
& Ingelsson, 2005, Runfors, 2003). Emellertid formuleras den ”likhet” som förväntas 
inkludera alla, främst av majoriteten, eller av de grupper i vårt samhälle som har en 
maktposition. Grupper och individer vars levnadssätt skiljer sig från de dominerande, 
osynliggörs eller problematiseras ofta, som lite mindre ”normala” än andra. Om vi som 
pedagoger till exempel omedvetet förkroppsligar att mannen är norm kan det innebära att vi 
osynliggör ”olikhet” i bemärkelsen tjejdiskurser. Det vi menar är problemet med att använda 
”likhet” som grund för ett jämlikhetsarbete, är att det ofta indirekt diskriminerar ”olikhet”.  
 
Heteronormativitet är ett exempel på detta: ”Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet 
att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt” (Rosenberg, 
2002, s.100). Utgår man som pedagog från att alla är heterosexuella osynliggörs alla som inte 
är det. Det kan bli en betydande del i barns subjektsskapande, genom att du bara får 
heterosexualitet presenterad för dig ges du inga alternativ till att förstå sexualitet på flera sätt. 
Även barn som lever i så kallade regnbågsfamiljer (icke heterosexuella familjer) får hela sin 
livssituation osynliggjord, om man som pedagog hela tiden bara lyfter fram den 
heterosexuella (kärn)familjen. Enligt Lpfö-98 måste man dock ”ta hänsyn till att barn lever i 
olika livsmiljöer”. Det är vanligt att pedagoger inte känner sig föranledda att synliggöra till 
exempel olika familjebilder (eller olika härkomst eller olika fysiska förutsättningar) förrän 
den dag de får ett regnbågsbarn på sin förskola (Hulth & Ingelsson, 2005). Vi menar att alla 
barn har rätt att upptäcka att det finns många alternativa sätt att vara och leva, om inte annat 
för att de ska kunna möta mångfald på ett öppet sätt i framtiden. Trots att vi var väl medvetna 
om, och starkt kritiska till, dessa likhetsdiskurser redan innan vi inledde arbetet, och trots vår 
uttalade ambition att lyfta fram olikhet och mångfald som en tillgång, går diskurserna att 
spåra i vårt förhållningssätt till barnen.  
 
 
 
                                                 
6 Begreppet ”funkis ” har vi bland annat funnit i tidskriften Ottar 2005. Vi har inte lyckats hitta en klar definition 
av begreppet, men vi förstår det som öppnare än ”funktionsnedsättningar” eller andra begrepp relaterade till 
fysiska och psykiska förutsättningar. Begreppet ”genus” inkluderar till exempel många tänkbara sätt att vara 
”kvinna”, ”man” (eller kanske till och med något annat på) medan ”funktionsnedsättning” förutsätter att det finns 
ett normalt sätt att fungera på som i vissa fall är nedsatt.  
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Metod 
En didaktisk fallstudie och våra dubbla roller 
Eftersom vi ville undersöka hur det går att arbeta praktiskt med frågor kring normer och makt 
är det också det vi valt att göra. Vi kallar vår metod för en didaktisk fallstudie. Vi har själva 
iscensatt ett utforskande i grupp med barn på en förskola, vilket vi dokumenterat och sedan 
analyserat. Således har vi agerat både utifrån positionen ”gästpedagoger” och utifrån 
positionen ”forskare”. Självklart går inte dessa båda utgångspunkter att separera och det är 
inte heller vår avsikt. Vi är tvärtom mycket medvetna om att det vi ser i barnens agerande är 
mycket styrt både av vårt eget agerande i undersökningssituationerna och av vad som är 
möjligt för oss som subjekt att uppfatta i efterhand. Därför blir våra egna föreställningar en 
viktig del av analysen, varför vi också jobbar med att skriva fram och synliggöra dem.  

Val av material 
Vi har tidigare intresserat oss för barnlitteratur och hur normalitet skrivs fram i densamma. I 
en förstudie (Hulth & Schönbäck, 2005) diskuterade vi bilderboksutbudet med tre olika 
bibliotekarier, och analyserade deras tal om barn i förhållande till litteratur. Då denna studie 
var utifrån vuxnas tankar kring barn, litteratur och normalitet, ville vi denna gång istället 
utforska ämnet tillsammans med en grupp barn. Vår ambition var att se vilka olika läsningar 
av bilderna i boken som uppstod i mötet mellan bilderna, barnen och oss, och vad dessa 
läsningar erbjöd för möjligheter och hinder för barnens subjektsskapande. Detta innebar inte 
att vi tänkte att barnen skulle omskapa sina subjektiviteter som en följd av arbetet med oss, 
utan vi ville tänka vidare kring vilka nya (diskursiva) möjlighetsvillkor barnen skulle kunna 
erbjudas genom att jobba på detta sätt med bilder från litteratur. Tanken var att om vi som 
pedagoger ägnar oss åt ett sådant didaktiskt arbete ofta med barn, kan barnen kanske få 
tillgång till en pedagogisk aktivitet där det är möjligt för dem att pröva andra sätt att vara och 
tänka, vilket i sin tur kan påverka deras multipla subjektsskapande som ”flickor” respektive 
”pojkar” i förskolerummet och kanske även utanför det? 
 
Vi valde nästan bara bland böcker som inte var skrivna på svenska. Det gjorde vi dels för att 
öka chansen att barnen inte redan hade läst dem, vilket skulle kunna innebära att de redan 
hade en färdig uppfattning om dess innebörd. Men främst valde vi en bok på ett annat språk 
än svenska för att lättare kunna fokusera på bilderna, utan att luras att läsa, och styras av, det 
skrivna. Förhoppningsvis hjälpte det barnen att inte känna det som att vi visste ”svaret”, utan 
att vi faktiskt ville veta vad boken handlade om, enligt dem. (Se också kommentaren från Ulla 
Lind under ”planering och undersökningens upplägg”.) Eftersom vi ville komma bort ifrån ett 
förhållningssätt där pedagogen är ”den som vet” och barnen är ”de som ska lära sig”, till ett 
gemensamt lärande där allas teorier tillskrivs samma relevans, försökte vi hitta ett material där 
barnen skulle kunna förstå sig som ”experterna”.  
 
När vi letade efter en bok att arbeta med funderade vi kring om vi ville ha en som vi 
uppfattade som politiskt korrekt, det vill säga, inte för genusstereotyp, heteronormativ, 
etnocentrisk, med mer, eller om vi skulle utmana oss själva genom att välja just en sådan bok. 
Man kan säga att det blev en blandning, då vi mer och mer kände att det viktigaste var att vi 
själva inte upplevde bilderna som för ”låsta” till en enda tolkning. Till slut hade vi valt två 
böcker, som tycktes öppna för flera läsningar. Det var ”Mie flytter” och Meester Max en de 
minimonsters in het donkere bos” (Kromhout & Weve, 2003). Bilderna i den ena uppfattade 
vi som lite mer ”vardagsbetonade” och realistiska, och bilderna i den andra upplevde vi som 
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lite ”galnare”, mer ”expressionistiska”. Det slutgiltiga valet överlät vi sedan åt barnen, som 
var eniga om den senare.  

Val av förskola och barngrupp 
Vi valde att arbeta med en liten grupp barn, (tre stycken) då vi är ganska otränade i det 
arbetssätt vi valt och ville att arbetet skulle vara någorlunda överblickbart. För att det skulle 
underlätta för oss att ha en verbal kommunikation med barnen önskade vi att få arbeta med 
femåringar. (På till exempel en ettårsavdelning måste man fokusera mer på vad barnen gör.) 
Vi såg också till att få komma till en Reggio Emilia-inspirerad förskola, där barnen är vana 
vid ett kooperativt och utforskande arbetssätt. Vi ville att barnen skulle känna sig bekväma 
med vårt upplägg, vilket skulle underlätta ett gemensamt berättade och skapande utifrån 
bilderna i boken. Vi bad en pedagog på förskolan att välja ut barn åt oss som hon trodde 
skulle kunna vara intresserade, vilket hon också gjorde. Barnens namn är fingerade. Deras 
riktiga namn och vilken förskola vi varit på, är det endast vår handledningsgrupp på 
Lärarhögskolan som vet. Detta för att skydda barnen från att bli offentligt utlämnade. Vi har 
valt att kalla barnen för Alva, Alma och Lukas. Deras föräldrar fick innan utforskandet 
började, en skriftlig förfrågan där vi beskrev vilka vi var och vad barnen skulle få göra under 
våra arbetspass. Efter att uppsatsen är färdigskriven kommer vi att radera ljudfilerna och 
lämna videoupptagningarna till förskolan enligt överenskommelse med föräldrarna. Vi har 
även läst och hållit oss till Forsknings- och utbildningvetenskapsnämndens (2006) råd för god 
forskningspraxis. 

Pedagogisk dokumentation 
En grundförutsättning för att det här arbetet skulle bli meningsfullt var att vi dokumenterade 
hela förloppet. I det här fallet filmade vi med videokamera, för att både kunna studera vad 
som gjordes och sades, såväl av barnen som av oss själva. För att gardera oss spelade vi även 
in ljudet med en mp3-spelare. Traditionell dokumentation har oftast haft som syfte att se vad 
barnen klarar, eller ännu inte kan, utifrån de professionella vuxnas uppfattning om vad ett 
barn i en viss ålder bör kunna (Lenz Taguchi, 2000). Pedagogisk dokumentation däremot har 
ett annat fokus. Här handlar det om att skapa ett underlag för fördjupad reflektion, både inom 
”lärandegruppen”, alltså barn såväl som vuxna, och för pedagogen/erna. Dessa kan få syn på 
olika aspekter i lärandeprocessen som de inte uppmärksammat innan, samt ompröva och 
utveckla sina egna val och sitt agerande. Ett viktigt syfte är att synliggöra den mångfald 
problem, alternativa lösningar, teorier och strategier, som uppstår i det utforskande arbetet. 
Om man som pedagog inte avser att barnen ska tillägna sig en förutbestämd kunskap, är det 
istället viktigt att lyfta fram den kompetens och förmåga att lösa problem och skapa mening 
och kunskap som finns bland just de barn man för tillfället arbetar med. Som pedagoger (och 
medforskare) måste vi hålla i minnet att det inte finns ett rätt sätt att förstå 
dokumentationsmaterialet, utan att det tvärtom erbjuder många möjliga tolkningar, och hur vi 
läser det hänger på vad vi som subjekt har möjlighet till. Även om man kan (och måste) 
fokusera på vissa specifika aspekter i taget, och även om man använder 
dokumentationsmaterialet för att avgöra hur man ska gå vidare med projektet, så är det alltid 
ett subjektivt val. Om en annan pedagog dokumenterat, eller tittat på materialet i efterhand, så 
hade andra betydelser framträtt som lett till andra val och slutsatser. Ingen av dessa läsningar 
och val är mest ”rätt”, men skapar olika handlingsalternativ. (Lenz Taguchi, 1997, Lenz 
Taguchi & Åberg, 2005, Wener-Godée, 2000) Med den begränsade tid vi hade så tittade vi 
inte på dokumentationen tillsammans med barnen (de fick dock filma lite själva och lyssna 
lite på ljudinspelningen) vilket annars är ett sätt att återknyta till det senaste tillfället och 
sedan kunna utveckla de resonemang som förts tidigare. Vad vi däremot gjorde som fyllde 
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samma funktion var att kopiera och klippa ut vissa av de bilder som vi uppfattade att barnen 
hade visat störst intresse för, samt återberätta vad de berättat för oss, med vissa egna tillägg.  

Dekonstruktion och diskursanalys 
När vi har gått igenom materialet har vi börjat med att skriva ned vad barnen sa och gjorde, 
samt om vi hade någon reflektion eller fråga kring materialet ”på direkten”. Långa stycken 
nedtecknade vi så detaljerat och bokstavligt som möjligt, för att få med nyanserna. Sedan 
valde vi delar som vi uppfattade som särskilt betydelsefulla, både för barnen själva och för vår 
analys. Att plocka ut de begrepp som vi uppfattade som mest betydelsebärande, som ”tjej”, 
”mamma”, ”fin”, ”ful”, ”fet”, ”knäpp”, och så vidare, är en del av en metod som ryms under 
begreppet diskursanalys. Sedan har vi prövat dessa mot varandra, och mot andra begrepp, 
främst ord som vi uppfattar som dess ”motsatser” i det här sammanhanget, till exempel, ”fet – 
smal”, ”knäpp – vanlig”. Detta var ett sätt att dekonstruera7 (Lenz Taguchi, 2004) barnens 
utsagor, att försöka synliggöra vad som inte uttalats, men som ändå kan ha haft betydelse för 
barnens och våra läsningar. Synliggöra vad som värderades högt i utforskandet och vad som 
inte gjorde det, hur vi först förstod situationen, alternativa sätt att förstå den, vad vi tagit för 
givet, och på vilka sätt vi kunde överskrida dessa förgivettaganden. Det fanns till exempel 
mycket i bilderna som barnen inte alls uppmärksammade, vilket vi läste som ett uttryck för att 
det inte fick någon mening genom de diskurser barnen var inskrivna i, just då.  
 
Vi har också prövat att bilda så kallade teckenkedjor av det barnen sagt, till exempel ”tjej – 
klackskor – kan ramla och göra sig illa”. När vi har upptäckt att vi skaffat oss en klar 
uppfattning, oftast förknippad med en värdering hos oss, har vi försökt ”kryssa över” den 
förståelsen, för att pröva nya sätt att förstå samma företeelse, vilket återigen kan förstås som 
en dekonstruktion av vår ursprungliga läsning (Lenz-Taguchi, 2006). Till exempel förstod vi 
den barbiedocka (på en av bilderna) som båda flickorna fastnade för och som saknade kläder 
som en sexualiserad och objektifierad kvinnokropp. Men samtidigt går den också att läsa som 
en figur med makt, utifrån dess kroppsspråk och bildens komposition. Genom dessa ”multipla 
läsningar” synliggörs diskurser som barnen och vi skrev in oss i först, och sådana som skrevs 
fram successivt, som inte var tillgängliga för oss från början.  

Vad har vi fokuserat på? 
För att försöka se hur ett subjektsskapande kan uttryckas i mötet mellan ett barn och en bild, 
har vi inte bara tittat efter vad barnen uttrycker som positivt utan vi har också försökt se vad 
dessa barn tar avstånd från i bilderna. I samma ögonblick som något definieras som 
annorlunda, eller ”avvikande”, skapas föreställningar om vad som är normalt, eller önskvärt. 
Ett exempel på hur man kan skriva fram sig själv som normal, genom att ta avstånd från något 
annat är hur ett av barnen i vår undersökning skrattandes uppmärksammar en figur och påstår 
att den är konstig för att den är tjock. Genom detta utrop, visar hon att det inte är normalt att 
vara tjock och att hon tar avstånd från det. Ambjörnsson (2004) talar om normalitetens 
inneboende instabilitet som syftar på detta att normalitet aldrig har en fast och stabil kärna, då 
den hela tiden måste förhålla sig till en tänkt motpol. Men man behöver inte alltid påpeka att 
det finns en avvikare för att den ändå ska existera. Om samma person i vår studie, vid åsynen 
av en smal barbieliknande karaktär, utropar att hon vill vara den personen, så finns ändå en 
tänkt motsats till henne, en avvikare (som inte är smal). Så oavsett om vi uppmärksammar 
avvikaren eller inte, så är normen alltid beroende av avvikaren för att den ska kunna existera. 
På samma sätt har hela vårt språk och sätt att tänka delats upp i motpoler, så kallade 

                                                 
7 För utförligare läsning om dekonstruktion, se Lenz Taguchi (2006)  
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dikotomier, där det ena generellt värderas högre än sin ”motsats”, som i gott – ont, aktiv – 
passiv, normal – avvikande (Lenz Taguchi, 2004). När barnen i vår undersökning tar avstånd 
från vissa karaktärer på bilderna i boken, kan man se det som en del i arbetet med att hålla 
diskurserna kring bland annat kvinnligt och manligt på plats. Davies (2003) kallar detta för 
”kategoriuppehållande arbete” och menar att det är dessa sanktioner som gör att vi håller oss 
inom ”ramarna” för de kategorier vi blivit indelade i. Lind (1999) menar med hänvisning till 
Kessler & McKenna att det är sanktionerna mot överskridanden (från vad som är kvinnligt 
respektive manligt) som förändras (förmildras) i samhället och inte grundidéerna om hur man 
gör genus på ”rätt” sätt.  Utifrån det resonemanget blir det intressant för oss i denna studie, att 
titta efter vad barnen utövar mest eller minst sanktioner mot, för att se vad de skriver fram 
som normalt och onormalt. 
 
Ett annat sätt att försöka se vad för normalitetsdiskurser som präglat vår studie är att titta efter 
så kallade ”härskartekniker”. Den norska forskaren i socialpsykologi, Berit Ås (1980) som 
myntat begreppet, har definierat fem stycken olika sätt att utöva makt på: osynliggörande, 
förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och 
skam. Hon menar att man kan söka uttryck för dessa i alla olika situationer för att få syn på 
makthållanden. I ett utforskande med barn (som i vårt fall kring bilder) kan ett exempel på 
dubbelbestraffning yttra sig så att även om barnet gör som pedagogen förespråkar, så ger 
pedagogen ingen respons på det barnet gör, för att det är ”fel” utifrån outtalade diskurser 
kring vad fantasi är. Detta är också ett exempel på vad ett osynliggörande kan vara; fantiserar 
du inte inom normerna för vad fantasi är, kan ditt berättande inte bli synliggjort och du ses 
inte som en som fantiserar. Vi har i vår analys tittat på hur vi omedvetet har använt oss av 
härskartekniker. På det sättet har vi kunnat få syn på diskurser som varit dominerande i dessa 
situationer. 

Överskridandet som metod? 
För att försöka hitta sätt att arbeta med ett denormaliseringsperspektiv kring barnlitteratur och 
bilder tänkte vi att vi skulle titta närmre på ”normalitetens inneboende instabilitet” 
(Ambjörnsson, 2004). Hon menar nämligen att då normen alltid måste förhålla sig till en tänkt 
motpol finns det alltid en risk att göra fel, att misslyckas enligt normen. Hon lutar sig på den 
politiska filosofen Judith Butlers resonemang som går ut på att om man använder sig av detta 
misslyckande kan man visa på de sprickor som finns i det normala, vilket leder till att det 
normala inte visar sig vara så stabilt som man först trott. Att göra ”fel” enligt normen skulle 
då kunna utmana tanken på att det måste vara på ett visst sätt. Kåreland (2005) berättar om en 
förskola som jobbar aktivt med genusfrågor, hur pedagogerna bland annat gör om sagor som 
till exempel ”Törnrosa” som i deras version får helt andra gåvor från feerna än i den 
ursprungliga sagan. I deras version fick Törnrosa bland annat en stark röst och karaktärsdraget 
”modig”. Detta skulle kunna vara ett exempel på att göra fel enligt normen. Förskolan i 
studien menar att detta ger tjejer ett bredare utbud av sätt att vara tjej på. Davies (2003) har 
arbetat på ett liknande sätt med litteratur och barn. Hon läste feministiskt medvetna sagor för 
ett antal barn och tittade på hur barnens subjektskapande yttrade sig i mötet med dessa. De 
erfarenheter och tankar som dessa forskare har gjort, tog vi med oss i vårt utforskande och 
använde oss av för att försöka se om de gick i linje med våra målsättningar att hitta strategier 
för att arbeta med ett denormaliseringsperspektiv. 

Undersökningens upplägg och genomförande 
Först lade vi upp en provisorisk plan för vad vi skulle kunna göra under arbetspassen. Vi 
gjorde förslag på frågor, som vi uppfattade som någorlunda öppna. Vi fick några uppslag av 
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Ulla Lind, lektor på konstfack, som skrev i ett e-postmeddelande att: ”Traditionellt sett har det 
varit viktigt att barn lär sig ”återberätta” så att de har ”förstått rätt” – och bokens bilder och 
berättelse är facit.” För att hjälpa oss och barnen att frigöra oss från det förhållningssättet gav 
hon oss förslag på olika motfrågor, som till exempel: ”Tycker du/ni att något fattas i den här 
bilden?” Detta menade hon var ett sätt att komma in på frågor om vad bilderna kunde tänkas 
utesluta, där barnens erfarenheter kunde bli användbart stoff till att utveckla historien. Som vi 
förstår det får barnen genom att tänka utanför bilderna syn på att deras egen erfarenhet är 
viktig och spännande. Så för att göra om dessa traditionella ”förstå rätt frågor” till något som 
mer passar vår syn på ”sanning” så gjorde vi precis tvärtom. Vi frågade istället barnen så att 
vi skulle veta om vi hade förstått rätt. 
 
Eftersom vi ville arbeta utforskande, och i möjligaste mån låta barnen vara med och styra 
arbetet, kan vi inte presentera en färdig metod. Även om vi förberedde en ”plan” för första 
tillfället och preliminärt bestämde hur vi skulle kunna gå vidare, så växte metoden i hög grad 
fram under arbetets gång. Vi vill ändå försöka ge dig som läser en överblick över arbetet, för 
att göra analysen lättare att följa. Följande är därför en sammanfattning av händelseförloppet, 
med de moment som vi valt att fördjupa oss i. Oftast använder vi deras namn, men ibland 
klumpar vi ihop dem till ett ”de”, vid de tillfällen där vi uppfattade att alla tre var lika 
involverade. 
 
Arbetspassen med barnen bestod av tre tillfällen och höll på i 30-40 minuter per gång. Vi 
inledde och avslutade alla arbetstillfällen med att stå i ring och göra varsin valfri rörelse. 
Andra gången lade vi också till att man kunde använda någon röst till sin rörelse. Detta var 
bland annat för att kunna pröva lite olika (ibland motstridiga) fysiska uttryck, för att barnen 
skulle känna sig friare i förhållande till oss och boken. Redan vid första uppvärmningen 
kommenterade Alma att hon också ville ha ”så där tjocka tuttar när jag blir stor” vilket gav 
upphov till en munter diskussion i hela gruppen. Hon hade med sig en ganska 
verklighetstrogen orm i gummi, som hon tycktes mycket fäst vid, och som föranledde några 
uppmaningar från oss att låta den vara. De två första gångerna inledde vi det följande arbetet 
med turordning, för att undvika eventuell konkurrens (vi kände ju inte barnen). Successivt 
övergav vi den och lämnade ordet mer fritt. 
 
Första gången lät vi barnen läsa boken för oss, utifrån bilderna. Alma fick berätta om det 
första uppslaget: ”Det var en gång en flicka som gick i […]  skolan. Och han som lärde […] 
dem…” Vi bad henne peka ut dem hon berättade om på bilden, och Alva och hon hjälptes åt 
att göra det. Lukas fick berätta om nästa uppslag, och sa att barnen ”förvandlas till tokiga 
grejer” för att ”det kom en blixt-magisk-stråle på dem”. Turen gick över till Alva, som 
berättade om ”lergrönmonstret”. På nästa uppslag utropade hon: ” fin tjej – jag är tjejen” 
som åtföljdes av ”jag med” från Alma. De konstaterade att det var en barbiedocka och 
försökte sedan ”paxa” denna figur genom att hålla handen på den. De var relativt hårdhänta, 
men de sade att båda var ”hon”. När vi ifrågasatte detta agerande och sa att vi andra inte 
kunde se bilden svarade Alma: ”Vi gjorde så för att vi är hon.” Ungefär samma scenario 
utspelade sig flera gånger, bland annat när de kom till ett annat uppslag, där de sa: ”kolla hon 
har kjol”, ”jag är hon”, ”jag med, fast jag såg henne först”, ”jag med”. Lukas sa istället: 
”jag är ingen”. En gång när Alva utropade ”en tjej, jag är tjejen” frågade vi ”hur vet ni att 
det är en tjej?” varpå både Alva och Alma svarade att det kunde man se för att hon hade 
”klackskor och kjol”. På ett annat uppslag med många djur utropade Alma ”en orm som jag”, 
och Lukas sa att en apa höll på att bli uppäten av en tiger, men att det inte gick att fly. På 
ytterligare ett ”djuruppslag” kommenterade han att en struts kissade på en flodhäst (det var 
även vad vi själva såg i bilden) men vi frågade varför den gjorde det, och han svarade: ”för att 
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han var kissnödig”. En annan sak som intresserade oss var när Alma kommenterade en av 
figurerna, en ” tjock-leksak”, på samma bild som ”barbien” var med på. Alva svarade att den 
var bebisen, barnet till barbiedockan. Barnen hann tröttna innan vi hade bläddrat igenom hela 
boken och kom med andra förslag på vad de ville göra, och Alma uttryckte bland annat ”men 
då säger jag så här – då avslutar vi”. Men vi lyckades övertyga dem om att vara med lite till.  
 
Vid nästa tillfälle hade vi kopierat de bilder som barnen visat intresse för och klippt ut vissa 
figurer för sig. Lukas, som började, tog det utklipp där ”barbien” och en ”gosedjurskanin” 
stod bredvid varandra, båda med ett ganska bestämt ansiktsuttryck och pekandes med hela 
armen rakt framför sig. Lukas tog även ett där ”de förvandlade barnen” stod med nedslagna 
miner. ”De sa att de skulle gå bort […] ni får inte dansa”. Vi frågade varför barbiedockan 
och kaninen sa så, och han svarade: ”de vill inte ha några förvandlade djur, de ville inte ha 
några förvandlade människor”. När det var Alvas tur berättade hon om hur en mamma (den 
med kjol) skulle hämta sitt barn från skolan (”flickan” från dagen innan). Hon sa att 
”mamman” längtade efter sitt barn och väntade på att läraren skulle sluta prata. Vi frågade 
om det barnet inte har blivit förvandlat som de andra. Alva och Alma svarade bestämt hon 
inte hade det, medan Lukas bestämt hävdade att hon visst hade blivit förvandlad. Alva 
använde också ”barbien” och sa att hon var mammans jobbarkompis. ”De jobbar faktiskt 
med och göra vita goda muffinsar.” Lukas deltog inte i Alvas berättelse, och rörde sig ibland 
bort från oss. När han valde att delta valde han bland annat en bild där ”de förvandlade 
barnen” stod i en skog. Alla var överens om att de kände sig rädda, och Lukas föreslog att de 
var rädda för en gevärman. Alma understödde Alvas berättelse, men hon gjorde andra tillägg 
också. De diskuterade en bild där en stor gris (med kjol och klackskor) satt med ett, minst 
sagt, besvärat ansiktsutryck. Alva sa att den var rädd för att det skulle komma något läskigt, 
och då sa Alma ”eller den där ormen”. Hon berättade också bland annat om en flicka som 
gick i skolan och hade en orm i sitt knä. När hon tittade på bilden med flera djur pratade hon 
om hur de satt fast, och vid ett tillfälle sa hon att barnen förvandlades till apor. Lukas nämnde 
också att ”läraren” hade blivit en ”apkung”. När de uppmärksammade en ganska fyllig 
”mansfigur” frågade vi ”vad det var för en”. Alva svarade att det var en ”fetis” och alla 
skrattade. Sedan prövade vi att själva ”vara” några av karaktärerna, och började med den. Det 
blev lite tvekande och trevande. Alva verkade inte finna sig så väl tillrätta och slutade snart. 
När vi däremot föreslog att vi kunde pröva att vara ”mamman” och ha klackskor (på låtsas), 
ville alla gärna göra det. Vi frågade hur det kändes och Alva sa att det kändes ”krangligt”, och 
som att ”om man ramlar kan man göra sig illa”. Vi lät dem filma varandra i tur och ordning 
och då hjälptes de åt att tala om för varandra vad de skulle ”vara” eller hur de ska ”känna sig” 
framför kameran, och agerade då mer ”ohämmat”. Lukas var särskilt intresserad av 
videokameran och instruerade Alma hur hon skulle hantera den.  
 
Tredje, och sista gången hade vi gjort overhead-kopior på alla bilderna. Vi hade dock glömt 
att ta med oss mp3-spelaren vilket Lukas genast uppmärksammade och kommenterade med 
orden: ”Ja men då kan vi ju inte höra vad vi säger.”.  Vi gick vidare genom att återberätta 
den historia vi hade från barnen och gjorde vissa egna tillägg, som att ”barbien” sa att hon 
skulle ”blixtstråla” ”de förvandlade barnen” om de inte gick sin väg. Sedan fick barnen välja 
fritt bland bilderna och berätta för oss andra, vilket Lukas valde att inte göra. I vår version 
hade vi bland annat namngett vissa av karaktärerna. Vi benämnde till exempel en tjej 
”Modiga Malin” och lät henne vara den som först vågade gå fram och känna på 
”lergrönmonstret”. Ett annat exempel var ”Linus och Babak” som fick tycka att det var skönt 
att sitta i ”Grisen Gregers” knä och känna värmen från varandra. Alva och Alma frågade då 
vilken av figurerna som var Malin, Linus, och så vidare. De pekade på den de trodde och 
enades om någon. Vi lade till att de ”de förvandlade barnen” bad ”mamman” om lite mat 
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och att hon sa att hon skulle ha den själv. Båda episoderna där ”barbien” respektive 
”mamman” avvisar ”de förvandlade barnen” upprepades och förstärktes med förtjusning av 
både Alva och Alma. De bytte dock ut sagans fokus på ett tydligt sätt. Där vi sagt: ”barnen 
frågade om de kunde få lite mat” berättade Alva istället ”När mamma skulle hämta mat, och 
[…] då hörde hon någon röst som frågade om hon ville bjuda de där magiska barnen mat”. 
Alma återgav senare samma episod så här: ”En mamma hon, hon skulle gå och hämta 
mjölk…” När Alma berättade om bilden med ”barbien” så sa hon: ”Mamman hon hade fest. 
Då sa hon så här: Gå ifrån. Vi vill inte ha så här fula barn här. Om ni inte går så blixtrar jag 
på er.” När Alva återgav den episoden blev det: ”[…] innan vi skjuter laser på er!”  Flera 
gånger pekar barnen ut olika karaktärer och skrattar. De säger bland annat att en figur (grisen 
med kjol och klackskor) är ”knäpp” för att den är ”fet”. Att vi kallade grisen för ”Greger” 
väckte också skratt. När det sedan var deras tur att berätta utifrån bilderna kallade de den för 
”hon”.  
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Analys 
Hur ser vi att barnen positionerar sig? 
”Vi gjorde så för att vi är hon”  
Att barnen använde bilderna i ett meningsskapande som direkt involverade dem själva som 
subjekt uppfattar vi som mycket tydligt. Alma och Alva sa sig ofta ”vara” någon av 
karaktärerna i boken. Det gällde främst den de kallade för ”barbien” och den som blev till 
”mamman”, men i vissa fall även andra figurer. Händelser som Alvas spontana utrop: ”fin tjej 
– jag är tjejen” och ”en tjej – jag är tjejen” som åtföljdes av ”jag med” från Alma, samt att 
de båda försökte ”paxa” dessa genom att hålla för dem med händerna återkom hela tiden och 
hörde till det som tycktes engagera Alva och Alma mest. När vi någon gång ifrågasatte detta 
agerande fick vi till svar: ”vi gjorde så för att vi är hon” . När barnen fick berätta fritt med 
hjälp av utklipp från kopior av bilderna gjorde Alva (med stöd från Alma) mamman till det 
huvudsakliga subjektet i sin historia. Det var hon som väntade på att läraren skulle prata klart 
så att hon kunde hämta sin dotter, som hon längtade efter, från skolan. Det var hon som hade 
en ”jobbarkompis” (”barbien”) och arbetade med att baka stora vita muffins. Till och med den 
gången när vi just hade berättat historien med ”de förvandlade barnen” i huvudrollerna, och 
Alva återberättade samma historia med våra tillägg, så placerade hon istället ”mamman” i 
historiens centrum. Där vi hade sagt ”barnen frågade om de kunde få lite mat” berättade hon 
istället ”när mamma skulle hämta mat så hörde hon någon röst som frågade om hon ville 
bjuda de där magiska barnen mat”. ”Jag är hon” var alltså mer än något de sa, de tycktes 
verkligen leva sig in i dessa karaktärer.  

”Jag är ingen” 
I samband med att Alva och Alma höll för den karaktär de för tillfället sade sig vara, sa vi att 
vi snart skulle få välja lite vem vi skulle vara. Då utbrast Lukas ”jag är ingen” vilket i sig är 
ett sätt att positionera sig i förhållande till bilderna och oss andra. Vad var det som gjorde det 
attraktivt för Alva och Alma att läsa in sig själva i bilderna, men inte för Lukas? Hittade han 
ingen i boken som han ville positionera sig som? Eller gjorde han motstånd mot hela idén 
med att ”vara” någon, och ville bara vara ”Lukas”? Han hade ju kunnat välja att göra likadant 
som Alva och Alma, även om han hade valt någon annan att ”vara”. Vi vill redan här 
kommentera det faktum att vi länge uppfattade Alva och Alma som en enhet, vilket vi fick 
anledning att ompröva när vi fördjupade oss i dokumentationsmaterialet. (Detta diskuterar vi 
längre fram.) Det visar hur vi hela tiden läser varandra i relation till något eller någon. I 
relation till Lukas framstod de som helt eniga i allt de gjorde, eftersom hans läsningar av 
boken skiljde sig mer från deras, än deras läsningar skiljde sig sinsemellan. Detta hängde 
samman med att Alma och Alva var ”bästisar” och ofta sökte och fick bekräftelse från 
varandra, men också att vi läste dem som ”flickor” respektive ”pojke”, utan att mena att göra 
det. Man kan också utgå ifrån att andra positioneringar och ett annat subjektsskapande hade 
ägt rum om gruppsammansättningen hade varit annorlunda, eftersom vi alltid aktivt 
positionerar och skapar oss i förhållande till varandra.  
 
Under själva arbetstillfällena uppfattade vi det som att Alma och Alva hade en starkare 
ställning i vår lilla grupp, än Lukas. Vi läste in ett slags omvänd norm där feminitet stod högt 
i kurs och maskulinitet uteslöts, eller marginaliserades. Redan när vi värmde upp 
kommenterade till exempel Alma att hon också ville ha ”så där tjocka tuttar” som vi, de enda 
karaktärer som de uppmärksammade på bilderna kodades som feminina, och så vidare. (I ett 
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undantagsfall där en orm inte tilldelades något genus.) En del av det Lukas gjorde går att läsa 
som att han skrev in sig i en sådan ”feminitetsdiskurs”, som när han hävdade att hans mamma 
hade större ”tuttar” än vi, eller när han också valde att använda utklippet med ”barbien” i sitt 
berättande. Kåreland (2005) skriver att det på förskolor oftast råder en sådan  
feminin norm, eftersom personalen i så hög grad har ett kvinnligt genus (vilket vi återkommer 
till i nästa stycke). I så fall skulle man kunna läsa in att Lukas inte inkluderades i 
”tjejgemenskapen” och var tvungen att positionera sig som något ”annat”. En sådan läsning 
kan förstärkas av att han använde utklippet med ”barbien” annorlunda än Alma och Alva 
gjorde. Till skillnad från Alva, som uttryckte att ”barbien” var fin, så kommenterade han inte 
hennes yttre. Istället lät han henne, tillsammans med den ”gosedjurskanin” som var med på 
samma utklipp, avvisa ”de förvandlade barnen” med orden: ”gå bort, ni får inte dansa”. 
Kopplade han samman henne med en exkluderande feminitet? 
 
Men materialet går också att läsa precis tvärtom, utifrån tanken att normer skapar 
föreställningen om att alla är lika(dana som de som ”är” normen). Då kan man läsa Almas och 
Alvas intensiva genusskapande som ett sätt att hävda sin särart i förhållande till en manlig 
norm, där de kände sig osynliggjorda. Rosenberg (2002) pekar på hur trenden inom den 
akademiska världen att söka upplösa identitetstänkandet bara är tillgänglig för de grupper som 
har en stark ställning i samhället och inte riskerar att ”glömmas bort”. Anta att dessa barn har 
lärt sig att det finns två kategorier, pojkar och flickor, och den ena gruppen (”pojkarna”) blir 
synliggjord på ett mer självklart sätt en den andra (”flickorna”). Då kan de som har 
klassificerats in i den senare behöva förstärka sin egen tillhörighet och jobba för att 
uppvärdera den. Man kan således läsa Alvas och Almas agerande som ett försök att lyfta fram 
sin identitet som tjejer, och förstärka den, för att bli igenkända som ”något” (annat än det som 
tas för givet). Gjorde de motstånd mot att behöva positionera sig som maskulint kodade 
karaktärer, så som Davies (2003) menar att tjejer ofta tvingas till, genom att lyfta fram 
feminina element?  
 
Att en manlig norm fortfarande dominerar i samhället (som dessa barn lever i) är ett faktum. 
Bland andra Kårelands (2005) studier visar till exempel att barnböcker oftast har en pojke 
eller ”han” (även när det är fantasifigurer) i huvudrollen, samt att dessa oftare får vara aktiva 
och handlingskraftiga, än feminint kodade karaktärer. Vi såg flera sådana genusstereotyper i 
den bok vi själva presenterade för barnen. Davies (2003) Palmer (2005) Svaleryd (2002) och 
Walkerdine (1998) intygar också att pojkars idéer oftast får mer genomslag, även i de 
pedagogiska sammanhang som anser sig se till ”varje individ”. Detta hänger bland annat 
samman med den bild av ”barn”, som går att härleda till Rousseaus Emíle. Även om många 
idag inte vet att Rousseau förespråkade en helt annan uppfostran för flickor än för pojkar, 
förkroppsligar vi ännu ofta olika förväntningar på dem. Detta gör att vi också ställer oss 
kritiska till Kårelands påstående att det automatiskt blir en feminin norm i förskolan därför att 
personalen främst består av kvinnor. Då knyter man en feminitetsdiskurs till personer med ett 
feminint genus och sannolikt en maskulinitetsdiskurs till personer med maskulint genus. Men 
ett av problemen med normer är att de opererar på ett mycket mer subtilt och komplext sätt. 
Även kvinnliga pedagoger tenderar att värdera manligt kodade element mer. Vi understödde 
själva, ofrivilligt, en manlig norm (som Alva och Alma sannolikt har mött i flera 
sammanhang) vilket vi berättar om längre fram. Mot den bakgrunden skulle man kunna läsa 
Lukas vägran att ”vara” någon på bilderna som att det skulle vara som att bli reducerad. Som 
pojke upplever han kanske att han redan är ”någon”, att han redan finns representerad på 
många sätt, utan att behöva definiera sig? 
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”För hon har kjol och klackskor” 
När vi gått igenom materialet har vi tydligt fått syn på hur karaktärernas attribut eller frånvaro 
av attribut har en avgörande roll för barnens subjektsskapande. När Alva och Alma 
uppmärksammade att det är en tjej på en bild frågade vi ”hur vet ni att det är en tjej?” varpå 
Alva och Alma svarade att det kunde man se för att hon hade ”kjol och klackskor”. Tidigare 
hade de påpekat att de ville ha stora bröst när de blev stora, men i detta sammanhang med 
bilderna, användes inga anatomiska förklaringar till varför det var en tjej (trots att brösten var 
väldigt framträdande). Istället var attributen bevisen för karaktärens genustillhörighet. Uttryck 
som ”kolla, hon har kjol, jag är hon” bekräftar denna tolkning ytterligare. Detta stämmer väl 
överrens med vad Kåreland (2005) och Lind (1999) skriver om hur det oftast går till när barn 
genusbestämmer bokfigurer. Utan attribut förstås karaktären oftast som en ”han”, men med 
vissa feminint kodade attribut läses den som en ”hon”. Detta kan knytas till Hirdmans (2001) 
teori om att mannen ses som norm. Figurerna läses automatiskt som maskulina, om inget 
annat anges. På utforskandets första dag slog vi upp ett uppslag i boken med olika sorters djur 
som stod och kissade, och Lukas sa att de kissade på varandra. Vi frågade varför de gjorde 
det, och han svarade att det var för att ”han är kissnödig.”  Djuret hade inga genuskodade 
attribut, och blev så till en ”han”. I detta fall kan det ju också ha att göra med Lukas egen 
genustillhörighet, särskilt med tanke på Kårelands (2005) tes att barn föredrar att identifiera 
sig med figurer inom samma genuskategori som de själva. Men å andra sidan var det ingen av 
de figurer som saknade genusattribut som bestämdes som feminina. Vi som pedagoger kan 
försöka motverka denna slentrianmässiga genusbestämning genom att ifrågasätta när barnen 
gör det, men framförallt genom att själv oftare läsa figurer som ”hon”. När vi insåg hur 
betydelseladdade klackskorna tycktes vara för Alva och Alma så prövade vi bland annat att 
låtsas att vi hade högklackade skor på oss. Vi frågade hur det kändes och Alva sa att det 
kändes lite ”krangligt” och att om man ramlade kunde man göra sig illa. Vi prövade senare att 
göra en teckenkedja utifrån det barnen sagt ovan. Tjej – klackskor – ramla och göra sig illa. 
Davies (2003) ger mycket konkreta exempel på hur barn använder olika genuskodade attribut 
för att kunna agera på vissa sätt, samt hur dessa attribut även hindrar dem från andra sätt att 
agera. Därmed blir det viktigt att uppmärksamma vilka attribut som barnen anser sig kunna 
använda och hur. 

”Om ni inte går så blixtrar jag på er” 
Vad kunde det tänkas innebära att ”vara” (eller inte vara) de två ”kvinnogestalterna” som fick 
mest utrymme i barnens läsningar av bilderna? Till att börja med förskräcktes vi av Alvas och 
Almas starka engagemang i dessa två figurer. Vi förstod det som ett uttryck för att Alva och 
Alma eftertraktade en (över)sexualiserad, och utseendefixerad feminitet. Barbiedockor är ju 
närmast symboler för ett ouppnåeligt skönhetsideal, som ofta reproduceras i media. Fast 
efterhand insåg vi att ”barbien” och ”mamman” också kan läsas som företrädare för 
”vuxenhet”, som kan förknippas med makt. De flesta pedagoger (auktoriteter) i förskolan har 
ett kvinnligt genus, och positionen som ”mamma” (en roll som båda karaktärerna ibland 
tillskrevs) är ju vanligtvis överordnad positionen ”barn”. Det var i varje fall tydligt att barnen 
uppfattade ”mammorna” som överordnade ”de förvandlade barnen”. Båda är också 
förhållandevis stora och framträdande på bilderna, vilket enligt Kåreland (2005) kan läsas 
som ett uttryck för maktförhållandena mellan dem och de andra figurerna. Alva och Alma 
kommenterade visserligen att de två karaktärerna var ”fina” och inte till exempel ”barbiens” 
kroppsspråk och ansiktsuttryck (som gav ett närmast militäriskt intryck). Men de bejakade 
Lukas idé om att ”barbien” och ”gosedjurskaninen” utestängde de förvandlade barnen från 
dansen när de tillsammans stod och pekade mot dem. Vid nästa tillfälle när vi berättade sagan 
för barnen hade vi lagt till att ”barbien” även sa: ”ge er iväg, annars blixtstrålar jag er”. 
Barnen återgav sedan och förstärkte denna episod, liksom de förstärkte vår historia om 
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mamman som behåller sin mat istället för att dela med sig till ”de förvandlade barnen”. 
Kanske erbjöd dessa två karaktärer, ”barbien” och ”mamman” en möjlighet för Alva och 
Alma att se sig själva som ”vuxna” med handlingsutrymme och makt, snarare än i en 
underordnad genusposition som vi först hade läst in. Martinsson (2005) diskuterar två olika 
läsningar av en högt uppsatt chef med kvinnligt genus och feminint kodade attribut. Å ena 
sidan kan man förstå hennes val att betona sin feminitet som en strategi för att framstå som 
mindre hotfull. Men det går också att läsa som att feminitetsdiskurserna har omförhandlats, så 
att en högt uppsatt chef idag kan ha ”kvinnliga” attribut och samtidigt tillerkännas makt, 
därför att makt numer går att koppla till feminitet.  
 
Med dessa olika läsningar blir det mycket intressant för oss att titta på barnens 
subjektsskapande i mötet med bilderna, samt hur vi kan bidra i denna process. Vid flera 
tillfällen bråkade Alva och Alma om vem som ”var” de olika feminint kodade gestalterna. 
Alma säger till exempel vid ett tillfälle ”kolla hon har kjol”. Alva tittar då på bilden och 
utbrister ”jag är hon”. Alma säger då att hon också är hon och tillägger ”men jag såg henne 
först”, varpå Alva säger ”ja med”. Vid ett annat tillfälle lägger Alva handen på bilden av 
barbiedockan och säger att hon är hon. Alma konstaterar ”jag med, men släpp” och tar bort 
Alvas hand, på ett ganska bryskt sätt. Dessa konflikter kan ses som ett sätt att visa på att det 
finns en hierarki kring vad som kan anses som mest ”rätt” sätt att vara tjej på, vilket blir 
eftersträvansvärt och en del i deras subjektsskapande. Vi finner det också intressant att de 
valde att verbalt uttrycka sig ganska diplomatiskt, trots att de agerade tämligen aggressivt. 
Istället för att öppet säga emot varandra, använde de uttryck som ”jag med”, men framhävde 
också sådant som att de såg figuren först. Kan man läsa det som ett sätt att göra feminitet på 
”rätt sätt” att förespegla ett slags samförstånd även i konfliktsituationer? Att bilden med 
”barbien” tillmättes ett högt värde i det utforskande arbetet är tydligt. Om det skulle vara så 
att alla tre barnen läste ”barbien” som en kraftfull gestalt, och kanske önskade sig den 
positionen, vad innebar det i så fall att den tillskrevs ett feminint genus? Gjordes den på så 
sätt otillgänglig för Lukas, eller hade han kunnat ”vara” den, likafullt? Kanske upplevde han 
det inte som ett alternativ och intog positionen ”jag är ingen”.  
 
Är det som vi tolkar McKennas resonemang (Lind, 2003) att de dominerande 
genusdiskurserna förblir ungefär desamma, men att toleransen mot överskridanden ökar 
successivt? Kan det också vara som bland andra Ambjörnsson (2004) och Martinsson (2005) 
diskuterar att diskurserna ständigt omförhandlas och förändras? Almas och Alvas agerande 
går att förstå som att de främst materialiserar sig inomdiskursivt, alltså som en strävan att bli 
sedda och accepterade inom en klart definierad ”tjejdiskurs”. Att de anpassar sig till de 
normer som finns, istället för att utmana dem. Men det kan samtidigt ses som att de utvidgar 
”tjejdiskursen” (som traditionellt förknippats med passivitet och underordning) till att också 
inrymma en maktposition, med hjälp av bilderna och det arbetssätt vi använde. Visserligen 
kan man alltid betrakta att inrätta sig i rådande normer som ett sätt att vinna acceptans och en 
position som ger mer rörelsefrihet, utan att rådande ordning för den skull utmanas, eller 
alternativt handlingsutrymme skapas. Om vi nöjde oss med en sådan läsning skulle vi vara 
kvar i en ganska statisk genusanalys, som inte tillerkände dem den kraft, med vilken de skapar 
sig som ”tjejer”, men också som multipla subjekt. Risken är att vi bara skulle se det som vi 
uppfattade som ”typiskt” för deras feminitetsskapande och inte allt det som de också gör. Som 
att Alma faktiskt inte bara är intresserad av ”nära relationer” utan också av djuren, och främst 
ormen, vilken vi läser som farlig. Som vi ser det är det där förändringspotentialen ligger, det 
är det som visar att vi är mer än ”tjejer”, ”akademiker”, ”stockholmare” eller vad vi nu 
definieras som. Att både anpassa sig till diskurser och samtidigt försöka anpassa dem till vad 
man vill göra och vara innebär ett mycket aktivt görande. I samma stund som Alma och Alva 
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säger sig vara till exempel ”tjejer” och gör sig till sådana, så förskjuts också lite av innebörden 
i att vara ”tjej”, eftersom bara de gör det på just det sättet i just den situationen.  
 
Att vi gör flera läsningar av materialet, att vi skriver fram olika sätt att tolka barnens agerande 
är en del av den feministiskt poststrukturalistiska teoribildning som vi säger oss arbeta inom. 
Hade vi stannat kvar i en tolkning vore risken stor att vi bara hade sett flickorna som hjälplösa 
offer i diskursernas våld. Genom att bara se det vi uppfattar som typiskt för barnens 
genusskapande, när vi arbetar med dem, erbjuder vi varken oss själva eller dem möjligheten 
att se alternativa sätt att ”bli” på. Genom att istället synliggöra situationen på olika sätt, 
hoppas vi kunna erbjuda flera alternativ. Vi hoppas också att det förhållningssättet i 
pedagogisk praktik möjliggör för barnen att tänka, göra och vara på fler olika sätt. Att vi kan 
motverka generaliseringar och fastlåsningar vid hur till exempel en ”tjej” kan vara, och öka 
barnens handlingsutrymme och möjligheter att uttrycka sig på. Så att det handlar inte bara om 
att kunna se saker på olika sätt, utan om vårt förhållningssätt som pedagoger. Hur vi tolkar 
barnens agerande får praktiska konsekvenser för hur vi är med barnen. 

Vilka normalitetsdiskurser läste vi fram? 
”De förvandlades […] till tokiga grejer” 
Medan det fanns figurer som förekom på varje bild, och som barnen själva bland annat 
definierade som ”förvandlade barn”, med både ”kvinnliga” och ”manliga” attribut, så var 
”barbien” och ”mamman” endast med på varsin bild. På den första sidan av boken, där ingen 
av dessa två förekommer, utser Alma ett av ”barnen” på bilden som huvudroll: ”Det var en 
gång en flicka som gick i skolan…” Men den historien fullföljs inte, kanske för att barnen 
”förvandlas” på nästa bild och blir ”konstiga” och ”tokiga”, enligt barnen. Varför väljer 
barnen ut andra ”huvudroller” än de som vi läste som de som förde handlingen vidare? 
Kanske var de karaktärer som dök upp senare helt enkelt intressantare. En annan tanke kan 
vara att förvandlingen ”avgenusifierade” dem för mycket eftersom genus verkade centralt, 
åtminstone i Almas och Alvas läsningar. Vi uppfattade det i alla fall som att förvandlingen 
gjorde att barnen upplevde dem som mer främmande. Ibland kallade de dem för apor och en 
annan gång sa Lukas att ”barbien” sa; ”vi vill inte ha sådana där förvandlade djur, 
förvandlade människor här”. När Alva berättar om hur en mamma ska hämta sitt barn från 
skolan, frågar vi om det barnet inte har blivit förvandlat som de andra barnen. Alva och Alma 
är då mycket bestämda med att hon inte har det, medan Lukas är bestämd med att hon visst 
har blivit förvandlad. Var det lättare för barnen (kanske främst Alva och Alma) att se sig som 
de karaktärer som kunde uppfattas som mest lika människor? Gjorde förvandlingen barnen för 
”onormala”? Hur spelar i så fall föreställningar om vad som faktiskt är ”normalt” in? 

”Å jag är tjock å jag är en tjockis”   
Det var oftast Alva och Alma som aktivt pekade ut vilka som var ”fel”. Fast det var Lukas 
som införde exkluderandet i historien. (”Vi vill inte ha sådana där...”) Vi som pedagoger 
kanske ska vara uppmärksamma på när barn använder sig av dessa avståndstaganden, då vi 
tänker att man kanske kan läsa det som ett uttryck för att de själva upplever att de riskerar att 
bli marginaliserade. Kan man läsa barns benägenhet att definiera vad som inte är acceptabelt, 
som ett tecken på att de befinner sig i ett sammanhang där de uppfattar det som att de själva 
riskerar att dömas ut som avvikande, eller mindre normal? I vårt kroppsliga utforskande så 
ville Alva ogärna pröva att vara en ”tjockis”, men gärna att vara ”mamma.” Vad vi däremot 
såg i efterhand på videoinspelningen var att Alma la sig under ett bord, blåste upp kinderna 
och sa ”å jag är tjock å jag är en tjockis” på ett sätt som vi uppfattade som mycket lustfyllt. 
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Vi läser detta som två olika sätt att förhålla sig till en subjektsposition, som av båda hade 
definierats som ”avvikande”. Vi tänker att det kan upplevas både skrämmande och befriande 
att få vara det där avvikande. Skrämmande för att det är förenat med en risk för att bli 
utesluten ur gemenskapen, och befriande, för att det utgör ett alternativ till en begränsande 
normalitet, som man förhåller sig till dagligen? 

”Vi vill inte ha så här fula barn här” 
För att få fram vad för diskurser kring normalitet som barnen i vårt utforskande skrev in sig i, 
som en del i sitt subjektsskapande, tittade vi också efter vad de tog aktivt avstånd ifrån. Lind 
(1999) skriver om att uppmärksamma vilka sanktioner som hotar den som inte följer normer 
för att upptäcka vad som anses mest fel, mest onormalt. Flera gånger pekar Alva eller Alma ut 
olika karaktärer och skrattar. De säger bland annat att en figur är ”knäpp” för att den är ”fet”. 
Vi tänker oss dessa utspel som uttryck för det som Davies (2003) betecknar som ett 
kategoriuppehållande arbete. Vi bildade en teckenkedja, av det barnen sagt, att den är knäpp, 
för att den är fet och därför onormal. Med detta avståndstagande kan de visa att de minsann 
inte är feta och därför normala. De håller sig inom normalitetsdiskursen, medan de feta 
karaktärerna utmanar diskursen om vad som kan anses normalt. Alma kommenterade en av 
figurerna som ”en tjockleksak”, men då normaliserade Alva leksaken tillfälligt, genom att 
säga att den var en bebis till ”barbien”. Eftersom denna förklaring inte väckte samma löje 
tänker vi att de skrev in sig i en diskurs som innebär att det är okej att vara fet om man är 
bebis, då är den inte fet längre, då är den en bebis. Kanske blev den versionen så normal att 
den blev ospännande, för vid ett senare tillfälle är figuren inte en bebis längre, utan bara fet 
och därmed rolig. Detta ser vi som exempel på sammanhangets betydelse för vad som kan 
anses som normalt och inte. I en kontext anses fetma normalt, men inte i en annan. Det är 
sådana ”sprickor” vi försöker utnyttja i vår strävan att ”denormalisera”, att visa att det inte är 
så givet och fast vad som är normalt, utan att det är något som ständigt förhandlas fram. Det 
är nog en insikt som finns hos barnen (liksom hos de flesta av oss) redan, med tanke på hur de 
(och vi) arbetar för att visa att de vet vad som är ”rätt” och att de inte faller utanför den ramen.  
 
En del av berättelsen som Lukas introducerar, och som vi andra använder oss av och 
utvecklade, är hur ”barbien” förvisar barnen från dansen för att de är förvandlade. Då vi 
frågade varför de inte fick dansa svarade han: ”för att de vill inte ha några förvandlade djur, 
de ville inte ha några förvandlade människor”. När vi nästa gång berättade sagan med hjälp 
av overheadbilder gjorde vi om det till ”vi vill inte ha sådana som ni här” varpå Alva när det 
är hennes tur att berätta gör om det till ”sådana fula barn”. ”Förvandlade barn” och ”sådana 
som ni” blir alltså till ”sådana fula barn”. Detta går att läsa som att om du är förvandlad (från 
det normala) så blir du ful och därmed exkluderad. Är du däremot ”fin” (som ”barbien”) så är 
du normal och får tillgång till gemenskapen.  
 
Utifrån resonemanget (Lind, 1999) om att man ska titta efter vad för sanktioner olika 
beteenden får för att få reda på vad som inryms i diskurserna om genus så finner vi att det är 
okej att vara mamma och egoistisk eller barbiedocka och exkluderande (vilket man kanske 
inte hade kunnat vara för ett antal år sedan) men däremot finns det stora sanktioner mot att 
vara ”ful” och ”fet”. Tanken med att på detta sätt uppmärksamma vad för diskurser kring 
normalitet som barnen för fram kan vara en del av en denormaliserande metod. Nästa steg blir 
självklart att utmana dessa föreställningar.  
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”Han som lärde dem” 
När barnen arbetade med de utklippta bilderna skapade Alva en ”mamma” av en till synes 
vuxen, kvinnligt kodad, figur. ”Det här är mamman som längtade efter sitt barn och hon 
tänkte om barnet snart skulle komma hem, å då tänkte hon så här, om läraren snart skulle 
prata slut så att mamman kunde komma och hämta henne.” Kåreland (2005) skriver i sin 
analys av Malla cyklar att mormodern har en mycket omvårdande roll, men lyckas däremot 
inte hjälpa Malla att lära sig cykla. Till det krävs en man, ”körskolläraren”. Vi ser en parallell 
till det i Alvas berättelse. Alva och Alma tillskrev båda de kvinnligt kodade karaktärerna i 
boken positionen ”mamma” vid flera olika tillfällen. Som när Alva säger att ”tjockleksaken” 
är barn till ”barbien”, eller när Alma tar bilden med barbiedockan och säger: ”Mamman hon 
hade fest…” Att de upprepade gånger gjorde de två ”kvinnogestalterna” till mammor, läser vi 
som att de sätter likhetstecken mellan ”vuxen kvinna” och att vara mamma. (En gång gjorde 
vi ett försök att fråga vad en ”mamma” var men fick inget svar.) Däremot verkade de inte 
koppla samman de vuxna männen i boken med att vara ”pappor”. Alma utsåg genast 
”mansfiguren” (i mitten av en ring med barn) på första bilden till: ”han som lärde dem”. En 
figur i röd kostym kallades för ”fetis”, och Lukas talade någon gång om en ”apkung” och om 
att ”de förvandlade barnen” var rädda att det skulle komma en ”gevärman” när de var i en 
mörk skog. Vi läser det därför som att barnen skrivit in sig i en diskurs om normalitet i 
förhållande till barns fostran, där kvinnan ses som omvårdande och mannen som den kommer 
med kunskap. Canella och Viruru (2004) gör iakttagelsen att mödrar tillskrivs stor betydelse 
för barns ”utveckling”, men sällan för deras lärande. Vilket stärker Walkerdines (1998) tes att 
kunskap och rationalitet ännu förknippas med maskulinitet, medan omvårdnad och stöttning 
förknippas med feminitet. Återigen ser vi idealen Emíle och Sophie, den ene är fri, 
självständig och kunskapande, medan den andra stöttar och följer. 

Hur arbetade vi med denormalisering? 

”De jobbar faktiskt med och göra vita goda muffinsar” 
Ett arbetssätt som vi fann fruktsamt, utifrån ett denormaliseringsperspektiv, var att klippa ut 
bilder från boken (vissa centrala figurer för sig). Vi upptäckte att barnen blev mycket friare i 
sitt berättande. De kopplade samman olika bilder med varandra och Alva kom ifrån bokens 
kontext, hon kopplade samman bilderna på den som de benämnde som ”mamman” med den 
som de benämnde ”barbien” och berättade att de var jobbarkompisar och att de tillsammans 
bakade stora vita muffins. Alma blev också mycket mer engagerad när hon kunde flytta 
bilderna fram och tillbaka. Hon berättade både om mamman som hämtade dottern och om 
djuren som satt fast. Alma och Lukas återanvände det som hade berättats dagen innan, medan 
Alva skapade helt nya händelseförlopp. Kan man tänka sig att Alma och  
Lukas tyckte att bilderna i boken var mer engagerande och var mer nöjda med den sagan som 
skapats dagen innan, än vad Alva tyckte? Genom att hon nu kunde välja vilka bilder som 
skulle vara med, kunde hon själv skapa ett händelseförlopp som blev relevant för henne. 
Att på detta sätt arbeta med bilder, att skapa nya sammanhang för karaktärerna, ligger helt i 
linje med att se subjektiviteten som kontextuell och skulle kunna öppna upp för en mängd 
olika sätt för barnen att positionera sig. 

”Grisen Greger” 
Under utforskandets tre dagar försökte vi på olika sätt pröva hur man kan jobba med ett 
denormaliseringsperspektiv. Med tanke på att litteraturutbudet är så präglat av en manlig, 
västerländsk, heterosexuell och icke funktionshindrad norm så ville vi tillföra vissa element i 
barnens och vår gemensamma berättelse. Vi la in namn som vi tyckte utmanade diskursen om 
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svenskhet och vi tog vara på att ett av barnen hade introducerat teckenspråket under 
uppvärmningen och la till att en av bokens karaktärer talade teckenspråk, för att utmana 
funktionsdiskursen.  
 
Men mest kom det att handla om genus, bland annat på grund av vårt och barnens intresse och 
den bok vi valt. Utifrån Butlers resonemang kring hur man kan förskjuta och underminera 
betydelserna i diskurser (Ambjörnssons, 2003) ville vi använda oss av våra föreställningar om 
vad en ”tjejdiskurs” respektive en ”killdiskurs” innehåller och försöka och utmana idén om 
hur man är tjej eller kille. Vi prövade dels att försöka få barnen att pröva att gestalta olika sätt 
att vara, men även när vi återberättade barnens historia la vi in moment som vi ansåg skiljde 
sig från den dominerande bilden av hur en tjej, eller kille ska vara. När vi exempelvis förstod 
att barnen kanske såg ”barbien” som en som stod för styrka och makt så valde vi att förstärka 
en sådan läsning av henne. Vi ville få fram att ett subjekt är multipelt och att det går att vara 
omhändertagande mamma men även arg och exkluderande, vilket verkade lätt för dem att 
acceptera. Canella & Viruru (2005) skriver om att vi bör utmana bilden av den ”goda 
modern” och andra förväntningar för att befria tjejer och kvinnor från den självuppoffrande 
positionen. Just de moment där ”mammorna” är avvisande var de som Alva och Alma 
upprepade mest, och verkligen tycktes njuta av. Det finner vi intressant eftersom det också 
kan läsas som att vuxna förtrycker barn. Det stärker vårt intryck att de positionerade sig som 
dessa karaktärer och såg ”de förvandlade barnen” som ”avvikare”. På ett uppslag träffar 
barnen i sagan ett stort ”lergrönmonster”. Här ville vi få fram att tjejer också är modiga, till 
skillnad från vad som annars visas upp i barnlitteratur (Kåreland, 2005). ”De förvandlade 
barnen blev först skrämda, men Modiga Malin, hon gick fram och kände på det stora kletiga 
monstret och kände att hon var snäll.” Alva och Alma blev mycket intresserade av vem som 
var Malin och de letade med händerna över overheadbilden, tills de bestämde sig för vilken 
som de tyckte var hon. Ett annat moment vi lade in, utifrån vad vi såg på bilden, var: ”Fabian 
och Babak tyckte det var skönt att sitta i Gregers knä och känna värmen från varandra.” 
Detta för att bekräfta att killar också är mjuka och kärleksfulla, vilket sällan gestaltas i 
barnlitteratur (kåreland, 2005). Också här frågade de vilken av figurerna som var Fabian, och 
bestämde sig för en, innan vi gick vidare.  
 
När vi avslutade dagen vid det andra tillfället fick alla göra en rörelse som de andra fick 
härma, den här gången la vi även till en röst. Vi prövade bland annat att göra en rörelse som vi 
uppfattade som maskulint kodad med en feminint kodad röst. Vi ville uppmuntra till att pröva 
olika uttryck, vilket i sin tur skulle kunna öppna för fler sätt att läsa boken. Den dagen hade vi 
även prövat olika fysiska uttryck kopplade till boken. Bland annat att själva ”vara” vissa av 
karaktärerna, och att pröva olika känslotillstånd för en och samma karaktär. Vi föreställer oss 
att denna metod, att utifrån den bok man för tillfället läser, låta barnen pröva att vara olika 
karaktärer och ge dem nya/andra subjektspositioner än de som de blivit tilldelade i den 
specifika boken, eventuellt kan öppna upp för en mer multipel förståelse av subjektet. 
 
I vårt utforskande med barnen ifrågasatte de inte våra försök till överskridanden öppet. 
Däremot korrigerade de oss i efterhand när det var deras tur att berätta. Som exempel kallade 
vi en av figurerna, som bar någon slags kjol och klackskor, för ”grisen Greger”. Vi hade vid 
första tillfället i en liten bisats råkat säga ”hon” om grisen, men sedan hade vi bara hört dem 
säga ”den” om den, så vi tog tillfället i akt och prövade om barnen skulle acceptera att det var 
en kille. Försöket väckte munterhet hos barnen, vilket vi tolkade som att det ändå stred mot 
deras läsning (men de kan ju lika gärna ha tyckt att det var ett roligt namn). När det sedan var 
deras tur att berätta utifrån bilderna återställde de grisen till en ”hon”. Man kan säga att vi 
gjorde en ansats till att dekonstruera barnens och våra föreställningar kring genus. Skratten 
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avslöjade att det uppstod en dissonans mellan det genus som barnen (och i början också vi) 
hade tagit för givet och den alternativa läsning vi erbjöd. De synliggjorde att det fanns något 
som vår läsning inte stämde med, något som var mer självklart ”rätt”. Detta hade kunnat vara 
ett intressant tillfälle att till exempel fråga barnen varför det var roligt att grisen hette Greger, 
och resonera vidare kring grisens genus, vilket vi inte gjorde. Istället tyckte vi oss genast 
förstå varför de skrattade, vilket visade att vi i viss mån delade deras uppfattning. Vi kan 
alltså istället ha bidragit till att bekräfta det ”tokroliga” med en gris med kjol och klackskor 
som heter Greger, vilket snarare befäster normen än utmanar den. Det kan ha blivit ett skämt 
som visar att ”vi som vet hur det ska vara kan skoja om det utan att ordningen sätts ur spel”. 
Vi ser skratten som ytterligare ett exempel på ”kategoriuppehållande arbete”(Davies, 2003) de 
sanktioner som vi bemöter överskridanden med. Genom att skratta visade barnen att de 
märkte att det blivit ”fel”, vilket ändå hade sin komiska charm. Så snart det blev deras tur 
återställde de dock ordningen genom att tydligt säga ”hon” om grisen. Att arbeta med ett 
denormaliseringsperspektiv kan bland annat bestå i att förstärka vissa element, göra motstånd 
mot andra och bredda utbudet av olika och mindre representerade grupper.   

”Ja men då kan vi ju inte höra vad vi säger”  
Alla tre tillfällen videofilmades, och under de två första tillfällena så spelade vi också in ljudet 
med en mp3-spelare. Barnen verkade inte tycka att det var ovant att bli inspelade på video- 
och ljudband. De ville gärna lyssna på ljudfilerna efteråt, vilket de också fick, och de fick 
även själva filma varandra vid ett par tillfällen. Då hände också något med koncentrationen. 
Barnen både vågade mer och blev mer fokuserade än innan. Vid till exempel det andra 
tillfällets ”dramautforskande”, där vi bland annat prövade att vara ”mamma” på olika vis, 
upplevde vi först att de inte riktigt förstod vad vi var ute efter, eller att de inte riktigt ville göra 
som vi tänkt. Men när de fick låna videokameran var det som att de plötsligt tog saken i egna 
händer. När Alva filmade ställde sig Alma på bordet och Alva bad henne att göra en glad, en 
arg och en rolig ”mamma” (hon tog alltså över vår funktion). Alma gjorde som hon föreslog 
och båda var engagerade och koncentrerade. När Lukas filmade Alva då hon gestaltade en 
rädd ”mamma” kom han med uppmuntrande ord; ”bra Alva”, vilket inte hade förekommit 
innan.  
 
Likaså har vi i efterhand märkt att när de blev tilldelade att berätta utifrån uppslag i boken 
blev de lite försiktiga, men så fort det inte var deras tur, agerade de mer spontant och kom 
med förslag på händelseförlopp och personer. Det visade sig bland annat vid det sista tillfället, 
när vi bad barnen att välja bilder som de kunde visa på overheadprojektorn och berätta kring. 
Det var som att när de ”hade ordet” började de mumla och staka sig. Lukas valde att inte vara 
med alls. För den som inte hade ”sin tur” verkade det däremot inte finnas något som helst 
problem med att bryta in, gå fram till skärmen och berätta om olika saker på bilden. Vi läser 
dessa situationer som att de ibland upplevde att gjorde det vi bad dem snarare för vår skull än 
sin egen. När de däremot själva fick filma varandra var det som att de ”glömde bort” oss och 
fokuserade mer på varandra. Vi ser det som det alltså som ett mycket bra sätt för en pedagog 
att dela med sig av makten, att låta barnen själva dokumentera, vilket möjliggör för dem att 
bli agentiska subjekt och kunna iscensätta sitt eget meningsskapande. Det är dock värt att 
notera att Lukas var den som var mest intresserad av att filma och han berättade även för 
Alma hur hon skulle göra när det var hennes tur att filma. Detta kan både läsas som att han 
agerade hjälpsamt (eventuellt inom en feminint kodad ”duktighetsdiskurs”) men också som att 
”att vara bra på kameran” var en mer tillgänglig subjektsposition för honom. Att vara 
intresserad av elektronik och liknande kodas ju ofta som maskulint. Vi tror att det är viktigt att 
uppmärksamma vilka som tar för sig mest av möjligheten att hålla i kameran. Som vi ser det 
är det en maktposition. 
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Den sista dagen på utforskandet så hade vi glömt att ta med mp3-spelaren, vilket Lukas 
uppmärksammade. Han verkade ganska upprörd när han sa: ”ja men då kan vi ju inte höra 
vad vi säger”. I efterhand har vi funderat på om det kunde vara så att han uppfattade det som 
att det arbetstillfället inte blev lika viktigt som dagarna innan och att det var därför som han 
inte deltog lika mycket. Eftersom förskolan brukar använda sig av pedagogisk dokumentation 
under sina projektarbeten, betraktade han det kanske som en förutsättning för ett meningsfullt 
utforskande. Det som gör dokumentation ”pedagogisk” är ju att den fungerar som underlag 
för vidare reflektion. Den tillhör alltså barnen minst lika mycket som pedagogerna. Dels 
kanske Lukas blev besviken över att inte själv få ta del av något inspelat material, dels 
uppfattade han det kanske som att vi inte tog arbetet på allvar, att vi inte tog dem på allvar. 
Eftersom vi inte uppmärksammade denna händelse så mycket i stunden, så tänkte vi inte på 
att påminna om att ljudet även spelades in med videokameran.  

Vilken betydelse hade våra föreställningar – hur 
producerade vi makt? 

”Det här är mamman som längtade efter sitt barn” 
Vad för betydelse pedagogers egna föreställningar kring normalitet har för barns 
subjektsskapande, blev väldigt uppenbart när vi analyserade materialet. I efterhand har vi 
insett att trots att vi försökte ha en förutsättningslös inställning så hade vi ganska starka 
förväntningar på vilken typ av berättande bilderna skulle ge upphov till. När barnen läste 
bilderna, kom olika handlingar fram beroende av vem som läste dem. Alva (och även Alma) 
berättade bland annat om mamman som längtade efter sin dotter som hon skulle hämta från 
skolan, och sammanförde de två ”kvinnogestalterna” (som vi klippt ut från olika uppslag i 
boken) till jobbarkompisar som bakade stora, vita, muffins. Lukas läste bland annat ut att det 
kom blixtar som förvandlade barnen i boken och att barbiedockan avvisar de förvandlade 
barnen. Det är ganska lätt att dra paralleller till Kårelands (2005) analys om Malla och Benny 
som vi skrivit om tidigare. Liksom böckerna om Benny innehåller Lukas berättelse inslag av 
konfrontation, och den rör sig utanför det vi betecknar som ”vardagen”, med så kallat 
övernaturliga inslag. Alvas (och till stora delar Almas) berättande rörde sig däremot ganska 
mycket kring nära relationer och samarbete, och lästes av oss som ett slags ”vardagsrealism”. 
Lukas berättande rörde sig inom en mer typisk ”sagodiskurs”, vilken stämde bättre överens 
med vår föreställning om vad bilderna och ett fritt berättande kunde handla om. Kan man 
tänka sig att deras ”fantasivärldar” är influerade av de tjej- respektive killdiskurser som finns 
representerade i olika media med ungefär samma budskap och innehåll som böckerna om 
Malla och Benny? Det kan också vara så att Lukas hade tillgång till mer sagor och litteratur, 
medan Alva främst hämtade stoff ur personliga erfarenheter.  
 
Vad som har upprört oss mycket när vi gått igenom dokumentationen är att när vi 
återberättade historierna så använde vi oss främst av Lukas bidrag. Vi uteslöt hela episoden 
där mamman skulle hämta sin dotter i skolan och att de båda ”kvinnogestalterna” var 
jobbarkompisar som bakade stora vita muffins. I efterhand ser vi att både Alva och Alma var 
mycket engagerade i den berättelsen och att de använde bilderna mycket aktivt till att skapa 
den. Ändå hade vi ett slags känsla av att det inte riktigt hörde till, att det liksom gick utanför 
bilderna och det gemensamma arbetet med att skapa mening utifrån dessa bilder. Hur kommer 
det sig? Främst tror vi anledningen är att vi har skrivit in oss i en ”fantasidiskurs” kring barn, 
som förutsätter till exempel övernaturliga inslag, för att det ska få räknas som fantasi. Vilket 
gör att vardagsbetonade fantasier inte räknas som (fullgoda) fantasier. Vi har gjort liknande 
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misstag som Palmer (2005) och de pedagoger som Svaleryd (2003) berättar om. Vi godtog 
Lukas idéer, medan vi betraktade Alvas och Almas meningsskapande som mindre spännande 
och relevant. Detta trots att vi redan innan var uttalade feminister som ville upphäva 
dikotomin manligt - kvinnligt och värdera allas bidrag i arbetet lika mycket. Vi tror att det var 
”Emíle” som spökade, att vi är inskrivna i diskurserna kring ”barndom”, ”frihet” och 
”självständighet” som bland andra Walkerdine (1998) diskuterar. Vad är ”rätt” sätt att vara 
barn på? Vad är socialt accepterad lek? Är det lika lekfullt att klä på och av Barbiedockor som 
att jaga varandra? Vi uppfattade alltså Lukas som mer ”fantasifull” och fri i sitt berättande. I 
efterhand såg vi dock att Alva faktiskt använde materialet på ett mycket fritt sätt, hon 
kombinerade karaktärer från helt olika uppslag i boken, skapade nya relationer och egna 
tillägg till det som var klart synligt på bilderna, vilket går att se som minst lika fantasifullt 
som de andra bidragen till historien.  
 
Vi tänker även att vi hamnat i en dubbel fälla som feminister. Vi ville ”hjälpa” barnen som 
deltog i utforskandet att få tillgång till flera olika sätt att vara tjej och kille på, och därmed ge 
Alva och Alma tillgång till en mer maskulint kodad diskurs. Därför valde vi, tämligen 
omedvetet, bort deras historia om mamman och dottern för att vi uppfattade den som för 
stereotyp. I och med att vi gjorde det så osynliggjorde vi dem och positionerade dem som 
mindre intressanta, mindre fantasifulla än Lukas, vilket verkligen kan ses som en traditionell 
genusdiskurs. Våra egna föreställningar kring fantasi och hur vi ville ”hjälpa” dem att få 
tillgång till en mer utvidgad genusposition, bidrog tvärtemot vårt syfte, till att vi använde oss 
av härskartekniker. Förutom osynliggörande kan vårt agerande även läsas som ett exempel på 
dubbel bestraffning. Hade de vägrat att delta hade de gjort ”fel”, men nu när de deltog med 
kraft och energi, deltog de på ”fel” sätt. Så vad de än gjorde var det inte okej i våra ögon. Som 
Davies (2003) skriver om ytterligheterna av feminitet och maskulinitet, så kan man tänka sig 
att vi störde oss på Alva och Almas ”överdrivna” feminitetsskapande för att det var en 
ytterlighet av feminitet, medan Lukas höll sig inom ramen för en ”trevlig” maskulinitet, vilket 
gjorde att det var först när vi gick igenom dokumentationen som vi upptäckte hans 
maskulinitetsskapande. Vi uppfattade honom som mer ”genusneutral” trots att när han hittade 
på nya karaktärer till boken, var de alla manligt kodade. Han talade om en ”gevärman” som 
”de förvandlade barnen” var rädda för i skogen och han talade om en ”apkung” som vi förstod 
var läraren när han blivit förvandlad. En viktig del i att jobba med ett 
denormaliseringsperspektiv visar sig här vara att använda sig av pedagogisk dokumentation 
för att på så sätt få syn på vårt orättvisa förhållningssätt.  

”En orm som jag” 
I vår jämförelse av barnens berättelser med Malla och Benny reducerar vi Alva och Almas 
bidrag till att bli väldigt ensidiga. Men det var inte så att Alva och Alma bara pratade om 
relationer, även om vi uppfattade det som att de var mer engagerade i dessa historier. Vi 
osynliggjorde Alva och Alma återigen genom att i en första läsning av materialet, fastna i att 
bara tänka inom de befintliga kategorier som vi hade närmast till hands. De berättade om 
många olika saker. Alma uppmärksammade till exempel att det fanns en orm med i boken. 
Hon hade ju själv med sig en leksaksorm vid första tillfället och när hon såg att det fanns en 
orm på ett uppslag utbrast hon ”en orm som jag” . Vid det andra tillfället, såg hon till att 
skapa en historia utifrån de utklippta bilderna där hon placerade en orm i en flickas knä 
”skolbarnen satt här, och hon hade sin orm i knäet.” Vid andra tillfällen när de skulle komma 
fram till vad barnen i boken var rädda för, föreslog hon att det var ormen som var farlig. Detta 
finner vi intressant eftersom det visar att hon inte bara förhåller sig till ormen som något som 
är snällt och tamt, utan också som något som kan skrämma. Det här var också sådant som vi 
inte lyfte fram i det fortsatta arbetet, eftersom vi uppfattade det mer som ”stickspår”.  
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Lukas uppmärksammade dock samma karaktärer som Alva och Alma men visade aldrig 
intresse för versionen där dessa var mammor. Däremot tog han in mycket annat som de hade 
berättat. När vi återberättade barnens berättelser vid det sista tillfället så tog vi bland annat 
upp att ”lergrönmonstret” hade vaknat till liv. Då utbrast Lukas glatt: ”Åh det var min fråga 
med”. Fast den sekvensen hade egentligen Alva hittat på. Det är ett exempel på hur de alla tre 
tycktes förhålla sig till den gemensamma historien, de tycktes alla känna sig så delaktiga att 
de till slut blandade ihop vem som sagt vad. Det var inte så att de berättade parallella historier, 
som vi först upplevde det. Vi vill poängtera att vi har valt att uppmärksamma vissa saker och 
uteslutit andra i vår analys. Detta är i sig en makthandlig, hur vi synliggör och osynliggör. 
Alla situationer i vårt utforskande var mycket mer komplexa än hur vi först uppfattade dem 
och det är naturligtvis mycket som inte ryms här. 
 
Det har också slagit oss att en av anledningarna till att vi länge såg Alvas och Almas önskan 
att vara ”barbiedocksliknande”, ”fina” karaktärer som problematisk var att vi satte dem i 
relation till en eventuell önskan att vara attraktiv i en värld där mannen är norm, alltså som 
objekt för en manlig blick. Istället hade vi kunnat göra en queerläsning av att de nästan bara 
använde feminint kodade gestalter i sin historia och att Alva skapade en slags ”treenighet” av 
”mamman”, ”dottern” och ”jobbarkompisen” (barbien). Med andra ord fanns heteronormativa 
inslag i vår genusanalys, utifrån Kulicks (1996) påpekande att vi bara ser det vi väntar oss att 
se. Om vi verkligen ville hjälpa dem att överskrida en underordnad genusposition, och ge 
Lukas tillgång till attraktiva alternativ till en begränsande maskulinitet, hade vi på ett mer 
lyhört sätt kunnat utforska den queera dimensionen i barnens berättande. 

”Nu tycker jag att vi gör så här… Vi avslutar!” 
Utifrån våra föreställningar om hur man är barn, vuxen, tjej och kille på ”rätt” sätt behandlade 
vi barnen olika när vi bemötte deras olika försök till ett maktövertagande. Under de tre 
tillfällen som utforskandet varade gjorde barnen nämligen flera försök till att få del av makten 
och ibland till att göra motstånd mot vad vi ville att de skulle göra. Detta skedde på olika vis. 
Ibland släppte vi ifrån oss lite av vår makt, när vi upplevde att det fungerade inom våra 
”ramar”, som när de ville peka ut den som skulle ta över berättandet efter dem (där vi istället 
tänkt inleda med turordning). Lukas valde några gånger att helt enkelt inte vara med, antingen 
genom ett tyst men kroppsligt avståndstagande eller så sa han bara att han inte ville göra det 
vi hade föreslagit. Även om vi trugade honom lite, så lät vi honom mest vara, och oftast blev 
han själv intresserad av att delta igen. Både Alva och Alma gjorde ett mer högljutt motstånd 
och gav uttryck för vad vi kunde göra istället, men i slutändan gjorde de ändå som vi ville. I 
detta fall blev Lukas motståndsstrategi, att helt enkelt vägra, det mest framgångsrika 
konceptet, medan Alva och Almas mer ”förhandlande” inte fick någon som helst 
genomslagskraft hos oss.  I efterhand har vi läst det som att Alva och Alma gjorde motstånd 
inom en ”förhandlingsdiskurs” som vi också kan finna i Malla-böckerna, medan Lukas gjorde 
motstånd inom en ”frigörelsediskurs” på samma sätt som Benny i böckerna om honom. 
Frågan är hur det kommer sig att vi förhöll oss relativt auktoritärt till Alvas och Almas 
förhandlande motstånd, medan vi accepterade Lukas avståndstagande? Kan det ha att göra 
med att det inom ”barndiskursen” inte finns utrymme för ett ”vuxet” förhandlande? Det fanns 
ett element av att vi kände att de gjorde anspråk på vår position som pedagoger och ledare 
eller bara ”vuxna”, vilket fick oss att känna att vi behövde markera att det minsann var vi som 
bestämde. Det som alltså fungerade för oss var alltså att antingen gå  med på vad vi säger eller 
göra ”likt ett barn” motstånd, genom att vägra att delta. Vi tänker oss likt Walkerdine, att om 
att när man talar om ”barn” är det ett pojkbarn (Rousseaus Emíle) som man då menar. Vilket 
betyder att Alva och Alma dels ska försöka förhålla sig till barndiskursen (som är en manlig 
sådan) som står för uppror, och dels ska de förhålla sig till en feminin diskurs, som säger att 
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man ska vara samarbetsvillig och tillmötesgående. Eftersom dessa diskurser är motstridiga 
utsätts Alva och Alma för en dubbel bestraffning Hur de än gör blir det inte rätt. Handlar det 
om föreställningar om att ”tjejer” är lättare att ha att göra med och att det finns en ”låt gå 
diskurs” kring ”killar”? 
 
Men när vi prövade att ”byta” genus på barnen insåg vi att deras agerande kan läsas tvärtom. 
Var det Lukas som skapade sig som en ”duktig flicka”, som lät bli att göra öppet motstånd 
och istället drog sig undan? Hade vi uppfattat Alma och Alva som ”bråkiga” om de var killar 
och utmanade vår auktoritet på det sätt som de gjorde? Eller skulle deras protester inte framstå 
som lika ”kaxiga” då? Skulle vi ha accepterat dem på ett annat sätt, utifrån att de inbjöd till att 
förhandla? Vi har inte något bra svar på dessa frågor. Men det vi kan säga är att vi upplevde 
barnen som motsträvigare i situationen, än vad som framkommer på inspelningarna, där vi 
istället ser engagerade, samarbetsvilliga och aktivt deltagande barn. Vissa gånger trodde vi att 
projektet höll på att ”glida oss ur händerna”, men när vi tittar på bandet ser vi att det ofta är då 
de är som mest uppslukade av utforskandet. Vår oro berodde mycket på att vi, trots att vi ville 
vara öppna för barnens idéer, hade en bild av hur arbetet skulle ta form (vi hade ju inte så 
mycket tid heller). Därför var vi ibland heller inte så lyhörda. 
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Sammanfattande diskussion och 
pedagogiska konsekvenser 
 
Att arbeta med bilder och barns subjektskapande i ett denormaliseringsperspektiv kan säkert 
se ut på massor av olika sätt. Vi har inte försökt utarbeta en metod, eftersom det snarare skulle 
motverka vårt syfte att utforska och utmana normer tillsammans med de barn vi arbetar med. 
Vi kan heller inte redovisa ett ”resultat” i form ändrade attityder hos barnen. Vår förhoppning 
är naturligtvis att det vi gjort, och skulle ha gjort om vi hade haft mer tid, skulle kunna ge 
barnen fler uppfattningar om vad som är ett riktigt sätt att vara på, men det är ett långsiktigt 
arbete. Det som vi först och främst har velat synliggöra och som vi tycker är viktigt, är att 
(och i viss mån hur) bilder och litteratur har betydelse för hur barn skapar sig och skapas som 
subjekt. Vi anser att det krävs av oss pedagoger i förskolan att inta ett reflekterande 
förhållningssätt till bilder i litteraturen och att aktivt utmana vad vi uppfattar som stereotypa 
sätt att skildra människors (och andra figurers) liv, sätt att vara, och deras sociala relationer 
på. Vi tror inte heller att det går eller räcker att helt ta bort de bilder (och annat material) som 
vi inte tycker är ”politiskt korrekta”, vilket är en av de strategier vissa genuspedagoger säger 
sig använda (Kåreland, 2005). Att sluta läsa en bok, som pedagogen i inledningen för att den 
till exempel känns våldspornografisk, hjälper kanske pedagogen i stunden, men inte barnen i 
ett längre perspektiv. Vi tror att barnen ändå är inskrivna i diskurser kring normalitet, och 
genom att ”censurera” materialet, görs inte dessa tillgängliga för reflektion och omprövning. 
Dessutom ser vi det som att underskatta barnens förmåga att själva förhålla sig kritiska till just 
dessa skildringar, som de säkerligen ändå möter i andra sammanhang. Istället tror vi på att 
aktivt arbeta med bilder och litteratur och synliggöra hur man kan förstå en bild på olika sätt 
(och att alla faktiskt gör lite olika läsningar). Det tror också vi ger barnen möjlighet att dela 
med sig till varandra av sina varierande erfarenheter. Förhoppningsvis blir det då tydligt att 
världen inte är så entydig och begränsad som vissa böcker, filmer, och så vidare kan ge sken 
av. Självklart måste vi pedagoger också erbjuda de barn vi möter alternativ litteratur, med 
många olika representationer av genus, sexualitet, klass, etnicitet, funktionssituation. Vilket 
inte betyder att alla bara ska vara representerade utan också att man kan vara alla dessa 
representationer på ändlöst många, olika vis. Inte bara för att barnen lätt ska kunna identifiera 
sig själva med dessa, utan också för att barnen skall kunna se det som självklart att olikhet är 
något positivt. Även om till exempel alla barn på en viss förskola lever i kärnfamiljer, så 
behöver vi som pedagoger synliggöra att det finns många möjliga alternativa sätt att leva, 
både inför deras egna framtida livsval och för att de ska kunna möta människor med andra 
erfarenheter med öppenhet. Vi kommer här kort att sammanfatta hur vi besvarat våra 
frågeställningar för att sedan punkta upp förslag på hur vi pedagoger kan arbeta med 
bilderböcker med ett denormaliseringsperspektiv tillsammans med barnen ute i våra skolor.  

Hur kan man förstå bilders betydelse för 
förskolebarns subjektsskapande i ett utforskande av 
bilder i barnlitteratur tillsammans med förskolebarn 
utifrån begreppet normalitet? 
 
Det var mycket tydligt att barnen använde sig av bilderna för att synliggöra hur de ville bli 
förstådda, särskilt Alva och Alma. De talade både om vem vilka figurer de ville vara (”jag är 
hon”) och vilka som de inte ville vara (”han tycker jag är knäpp”). Genom att de betonade att 
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vissa karaktärer var fina och att andra var knäppa skrev de också in sig i en diskurs kring 
normalitet, där det normala är att vara fin och tjej, medan det onormala blir att vara fet eller 
”förvandlad”. Här verkar genus kunna spela en viktig roll, eventuellt blir det svårare att läsa in 
sig själv i en karaktär med ett annat genus än man själv anser sig ha (även om den har 
egenskaper som man eftertraktar). Lukas använde sig till exempel av ”barbien” i sitt 
berättande, vilket skulle kunna läsas som att han tyckte att det fanns något eftersträvansvärt i 
att vara henne, samtidigt som han kraftigt betonade ”jag är inte någon” vilket kan läsas som 
ett avståndstagande, från en position som han inte ansåg tillgänglig, eller tillräckligt attraktiv. 
Alva och Alma tycktes konkurrera om vem som mest ”var” just den karaktären, liksom ännu 
en som de kodade som feminin, vilket kan förstås som att det finns en statushierarki förenad 
med att vara tjej på mest ”rätt” sätt. De förklarade bland annat att den figur som de kallade för 
”mamman” var en tjej, då hon bar klackskor och kjol, och det var också vad de angav som 
skäl till att de ville ”vara” henne. Detta visar även lite av den betydelse de tillskriver attribut. 
Dock räckte det inte att bara ha kjol och klackskor för att de skulle vilja ”vara” en viss 
karaktär, för en av bilderna föreställde en gris, med kjol och klackskor, och den ville de inte 
”vara”. Istället pekade de ut henne som ”knäpp” och skrattade åt henne, vilket vi tolkar som 
att hon inte såg ut enligt deras normer. Vi läste in ett aktivt subjektsskapande i barnens 
förhållningssätt till bilderna, både genom Alvas och Almas uttryckliga önskan att vara 
karaktärerna, men också genom Lukas uttryckliga val att inte vara någon på bilderna, trots att 
han deltog aktivt i att skapa mening i dem. Vi kan också se att materialet ”fångade” dem, att 
de engagerade sig i bilderna. Bara det att de uppmärksammande vissa element i bilderna 
väldigt mycket, och förbisåg andra helt och hållet, tolkar vi som uttryck för att vissa fick 
betydelse genom de diskurser barnen var inskrivna i, medan andra förblev meningslösa för 
dem. De valde till exempel helt andra huvudpersoner i sin berättelse än vi skulle ha gjort. Med 
andra ord skapade barnen sig som subjekt bara genom att välja vad som var viktigt för dem i 
bilderna och vad de uppfattade som mindre intressant eller tilltalande. 

Vilken betydelse kan pedagogens egna 
föreställningar kring begrepp som normalitet ha i det 
pedagogiska arbetet med barnlitteratur i förhållande 
till barns subjektsskapande, och vilka konsekvenser 
kan de få? 
 
 Det som vi upptäckte som verkligen påverkade vårt förhållningssätt till barnen i arbetet, var 
att vi förkroppsligade vad vi valt att kalla en fantasidiskurs, som värderade ”äventyrliga” och 
”övernaturliga” inslag mer, än vardags- och relationsinriktade fantasier. Det ledde till att vi 
inte tog tillvara Alvas och Almas berättande på samma sätt. Det kan mycket väl ha påverkat 
deras förståelse av sig själva, att vi inte gav deras historier lika stort utrymme som Lukas 
historier fick. När vi återgav barnens berättelser identifierade han även ett par av de element 
Alva tillfört historien som sina egna, vilket ytterligare bidrog till att bekräfta honom. Vi tyckte 
dessutom att Alva och Alma ”överdrev” sitt feminitetsskapande, så vi ville inte förstärka de 
feminint kodade inslagen i deras berättelser. Paradoxalt nog bidrog vår önskan att ”hjälpa” 
dem att överskrida vad vi såg som en begränsande feminitet, till att osynliggöra och 
misskreditera dem. Dessutom hindrade vår uppfattning om dem som ett ”kollektiv” som 
ensidigt inriktade sig på vissa inslag, oss från att se att de båda rörde sig utanför det vi såg 
som ”typiskt”, båda tillförde sinsemellan olika element, och var till och med oense ibland.   
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Hur kan man arbeta med barn och bilderböcker med 
ett denormaliseringsperspektiv i förskolans 
pedagogiska arbete? 
 
 Det som vi hade planerat att göra med barnen och som vi sedan gjorde, tycker vi var en 
ganska lyckad skiss för att arbeta med bilderböcker ur ett denormaliseringsperspektiv. Att 
först låta barnen berätta kring bilderna för att uppmärksamma vilka diskurser kring normalitet 
de skriver in sig i utifrån bilderna, hur deras läsningar kan skilja sig från våra, och även från 
varandras. Redan detta första steg är att synliggöra att var och en har möjlighet, och rätt till, 
att förstå materialet på sitt sätt, men det är också ett gemensamt meningsskapande arbete. Att 
sedan laborera med bilderna och de historier som uppstått, som att dramatisera och pröva att 
”vara” karaktärerna på olika sätt, tror vi kan öppna för nya tolkningar och förskjuta och 
underminera betydelserna i normalitetsdiskurserna. Hur känns det till exempel att ha på sig ett 
par klackskor? Vad kan man göra, och vad kan man inte göra med dem? Att klippa ut 
figurerna för att komma bort från bokens kontext och kunna pröva figurerna i nya situationer, 
uppfattade vi som väldigt spännande. Det gav barnen en helt annan frihet att bestämma hur 
bilderna skulle användas. (Det skulle även vara intressant att göra så med välkända 
barnboksfigurer.) Det som vi ser som viktigt är att låta barnen ta del av makten, på olika sätt. 
Det var mycket tydligt att när de fick använda videokameran så kände de en helt annan 
kontroll över sitt eget utforskande, de började regissera varandra, de koncentrerade sig och 
samarbetade ännu mer. Det vi skulle vilja göra (om vi hade haft tid) och som vi tror skulle ge 
väldigt mycket, både till vår egen analys och till barnens fortsatta reflektionsarbete, är att låta 
barnen ta del av dokumentationen, samt diskutera den tillsammans med dem.  
 
Det som vi tror är viktigt, och som vi inte gjorde tillräckligt mycket, var att våga fråga barnen 
vad de menar när de öppet visar att något inte är ”rätt” enligt deras normalitetsdiskurs. Som 
vad som var roligt med att vi kallade grisen, med klackskor och kjol, för ”Greger”. Vi tror att 
det går att utmana barnens förförståelse utan att skriva dem på näsan, och att vi själva kan låta 
oss utmanas. Vi har dock erfarit hur viktigt det är att vi pedagoger skaffar oss kunskap i de 
frågor som vi tycker (och som styrdokument och lagar anger) är viktiga att arbeta med. Vi har 
till exempel kunnat läsa in mycket genusteori i detta arbete, därför att vi är välbekanta med 
sådana teorier, medan vi hade svårare att upptäcka och utveckla andra inslag i arbetet, trots att 
vi ville arbeta utifrån flera begrepp, som sexualitet, etnicitet, funkis, med mer. 
 
Pedagogisk dokumentation visade sig vara ovärderlig för att vi skulle kunna arbeta emot våra 
förgivettaganden och de normerande diskurser vi var (och är) inskrivna i. Varje gång vi gick 
tillbaka till dokumentationsmaterialet så upptäckte vi nya saker, och nya möjliga vägar att gå 
vidare. Det blev väldigt tydligt att den första, spontana läsningen av barnens och vårt eget 
agerande var tämligen ytlig. Det som känns viktigt att poängtera är att varje ny läsning leder 
till nya handlingsalternativ. Det är där en stor del av pedagogens makt ligger, eftersom vi 
handlar utifrån hur vi förstår situationen. Det gör det oerhört viktigt att verkligen fördjupa sig 
i dokumentationen och vara beredd att ompröva sin uppfattning om materialet. Vår första 
läsning av Alvas och Almas ”feminitetsbegär” var att de återskapade en traditionell 
”kvinnoroll”, som vi ville få dem att överskrida. Det ledde (ironiskt nog) till att vi förkastade 
hela feminitetsdiskursen och det innehåll som de fyllde bilderna med (som relationer) till 
något negativt, eller ovidkommande. Man kan alltså säga att vi bidrog till att förtrycka dem, 
när vi egentligen ville hjälpa. Istället tycker vi att man ska bekräfta barnens fantasier och 
ladda dem positivt, och sedan ta hjälp av dem när man utökar ”repertoar”. Det gjorde vi 
emellertid också, till exempel när vi gav ”mamman” ett ganska egoistiskt drag (att hon inte 
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ville ge barnen mat utan vill istället behålla den själv). De episoder där ”kvinnogestalterna” 
agerade med bestämdhet blev också mycket väl mottagna. Vi tror att en viktig del i att arbeta 
med ett denormaliseringsperspektiv är att uppmärksamma barnen på att det inte bara finns 
många olika människor, men också att en och samma person kan vara på olika vis.  

Några förslag på hur man kan jobba med ett 
denormaliseringsperspektiv med bilder i litteratur för 
barn:  
Som vi redan nämnt, så har vårt arbete främst kommit att fokusera genus. Men de här tipsen 
går att använda i allt arbete som syftar till att omförhandla normer, till förmån för mångfald. 
 

• Låt barnen läsa en bok utifrån dess bilder. (Prova gärna med en bok som ni har läst 
hundra gånger och låt dig överraskas.) Visa att det är deras tolkning som intresserar 
dig (och inte till exempel författarens). Uppmuntra gärna kollektivt berättande, alltså 
att de hjälps åt. 

• Ta tillvara på barnens historier och karaktärer och visa att allas bidrag är 
betydelsefulla (men undvik att fokusera på vem som har sagt vad). Lägg hellre till än 
att ta bort sådana inslag som du inte förstår eller uppskattar. 

• Var lyhörd för att de ofta läser in helt andra saker i bilderna än vi skulle ha gjort. Gör 
dem uppmärksamma på varandras olika läsningar, och hur de eventuellt skiljer sig åt, 
för att synliggöra att bilderna kan förstås på flera sätt.   

• Lyssna efter vad som blir betydelsefullt för barnen i bilderna, vad de tillskriver ett 
högt värde, vad de kommenterar på ett nedvärderande sätt, vad de skrattar åt, vad de 
inte alls uppmärksammar, och så vidare. Det kan du göra både när de läser och när du 
själv läser högt. Fundera på vilka normer som framträder genom dessa 
ställningstaganden. 

• Dokumentera kontinuerligt, på något sätt. Det kan räcka med att anteckna, eller låta 
barnen själva rita (och eventuellt skriva) vad de gör. Vår erfarenhet från det här arbetet 
var att barnen kunde ta makten över sitt eget lärande när de själva fick filma arbetet, 
vilket ökade kvaliteten på deltagandet avsevärt. Det är i alla fall viktigt att ni alla kan 
titta och/eller lyssna på materialet igen, och reflektera kring det. Har ni gjort nya 
erfarenheter sedan sist? Hur vill ni arbeta vidare? 

• Prata kring boken, om hur barnen tänker kring hur karaktärerna framställs. Fråga 
barnen om de vill ge dem några fler egenskaper eller nya händelseförlopp i boken.  

• Dramatisera. Pröva att ”vara” karaktärerna och låt dem inta olika positioner. Det kan 
till exempel vara olika känslotillstånd, som ”rädd”, ”glad”, ”arg” och så vidare. Försök 
att utmana det ni tar för givet, och jobba med motstridighet. Med det menar vi till 
exempel att man kan ”vara” en fysiskt stor karaktär, och samtidigt använda en liten, 
pipig röst. 

• Kopiera bilder från boken och låta barnen skapa nya historier. Vilka kombinationer 
skapar de? Kan figurerna bli mer aktiva? Uppstår helt nya händelseförlopp?  

• Återberätta barnens historier men lägg till egna inslag. Gärna sådant som du tror att 
barnen kommer att reagera på, och som kan leda till en intressant och konstruktiv 
diskussion. Du kan till exempel byta genus på karaktärerna.  

• Gå igenom dokumentationsmaterialet noga, gärna flera gånger. När du upptäcker att 
du har en tolkning, pröva att lämna den för ett ögonblick, och se om du kan göra en 
annorlunda tolkning. Du kan till exempel att testa att vända på ditt resonemang och se 
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om det går att tänka tvärtom. Du kan välja att fokusera på något annat, eller varför inte 
be en kollega om nya infallsvinklar? 

• Gå igenom den litteratur ni erbjuder på förskolan. Vilka livssituationer finns 
representerade och vilka gör det inte? Hur ser balansen ut? Försök komplettera utbudet 
om det behövs. Du kan till exempel balansera den maskulina överrepresentationen i 
litteraturen, genom att ifrågasätta barnens (och pedagogers) eventuella 
slentrianmässiga genusbestämningar av karaktärerna. Benämn själv oftare ”genuslösa” 
karaktärer som ”hon” när du läser högt. 
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