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Sammanfattning: 

Denna studie syftar till att undersöka barnlitteratur och andra mediers betydelse för barns 

uppfattning kring normer. Det vi vill synliggöra är hur barn påverkas av normer som finns i 

barnlitteratur och dess illustrationer, vilka normer förskolebarn uppfattar bland hjältar och 

skurkar samt varifrån de fått inspiration till dessa. För att lyckas med detta har vi använt oss 

av tidigare forskning och deltagande observationer. Vi har därefter använt oss av 

diskursanalys för att analysera det insamlade materialet. Det visade sig att dessa olika visuella 

berättelser hade mycket stor inverkan på barns tankar kring normer, därför anser vi att vi som 

blivande förskollärare har ett stort ansvar att kritiskt granska barnlitteratur, animerade TV-

serier och filmer som vi planerar att visa för barn. Men också att vi kan använda olika visuella 

berättelser för att synliggöra och bråka med normer som dessa kan förmedla. Detta för att 

kunna förebygga förekomsten av diskriminering och kränkning på förskolan. 

 

Nyckelord: Normer, barnlitteratur, animerade TV-serier och filmer, förskola. 
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1.0 Inledning 

I förskolan är bokläsande en vanligt förkommande aktivitet. Utanför förskolan tittar barn på 

animerade TV-serier och filmer. Det innebär att dagens barn tar in en mängd intryck från 

bilder av olika slag (Simonsson, 2007, s. 120-121; Änggård, 2006, s. 63). Genom tidigare 

erfarenheter har vi upplevt att hjältar och skurkar är ett populärt tema bland förskolebarn. 

Nyligen skrevs ett reportage om en mamma som berättade om sin treårige son som behövde 

gråta, men han vägrade släppa ut tårarna på grund av att Spindelmannen inte gråter (Nam, 

2015-03-13). Detta samt våra tidigare erfarenheter väckte vårt intresse att undersöka hur barn 

påverkas av barnlitteratur och dess bilder samt vilka normer som barn gör och vad som har 

inspirerat dem till dessa. 

Vi valde att använda temat hjältar och skurkar i vår studie, då vi upplevt att förskolebarn visat 

stort intresse för detta. Vi hade sedan tidigare en uppfattning om att barn påverkas av normer 

som finns bland hjältar och skurkar, men vi visste inte hur. Därför blev det högaktuellt för oss 

att ta reda på barns åsikter och tankar kring temat, för att på så sätt få reda på vilka normer 

som finns bland dessa karaktärer och hur de påverkar barnen.  

 

1.1 Bakgrund  

Läroplan för förskolan (2010) uttrycker de uppdrag vi har som blivande förskollärare. Vi 

tycker oss kunna utläsa att styrdokumentet utgår från ett toleransperspektiv, då den uttrycker 

uppdrag i meningar om ”vi” och ”dem”. Vilket innebär att hierarkin behålls och att man 

istället försöker lära normgruppen att tolerera de som bryter på normen (Lenz Taguchi, 2011, 

s. 178). Ett av flera exempel uttrycker att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner 

delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer” (Lpfö 98, 

2010, s. 9). Detta är något som bekräftas av Brantefors (2015, s. 2) som gjort dessa upptäckter 

då hon analyserade de svenska läroplanerna. Vi väljer istället att utgå ifrån ett normkritiskt 

perspektiv, vilket innebär att vi följer styrdokumenten, men vi strävar efter att utmana de 

nuvarande maktordningarna och bråka med normer som kan begränsa eller möjliggöra 

människors handlingsutrymmen (Berg, 2010, s. 217). 

 Tidigare erfarenheter i förskolans verksamhet har gett oss upplevelsen av böcker kan 

förmedla normer till barn. Vi har tagit del av böcker som påvisat en homogen kultur, de 

traditionella könsrollerna och könsmönstren samt en mängd verk som visat den traditionella 

familjekonstellationen som består av en mamma, en pappa och barn. Samtidigt står det i 

Läroplan för förskolan (2010, s. 4-5) att verksamheten ska motverka traditionella könsroller 

och könsmönster samt bidra till att barn utvecklar respekt och öppenhet för olikheter i 

människors levnadssätt och uppfattningar. För oss som vill arbeta normkritiskt blir det därför 

viktigt för oss att kritiskt granska och reflektera över olika mediers påverkan på barn. 

Ett av uppdragen som förskolan ska sträva efter är att barn ”tillägnar sig och nyanserar 

innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Lpfö 98, 

2010, s. 10). Men hur kan vi uppfylla dessa mål om olika visuella berättelser förmedlar en 
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homogen kultur med stereotypiska människor och familjer? Då styrdokumentet inte förklarar 

hur vi ska arbeta mot målen, blir det vårt uppdrag som blivande förskollärare att finna 

verktygen som kan möjliggöra detta arbete. Vår tanke för att undvika att barn enbart utvecklar 

ett sätt att förstå sin omvärld, är att man kan använda visuella berättelser som resurs för att 

utmana dessa föreställningar. Men då måste vi börja med att ta reda på hur dessa påverkar 

dem och vilka normer som barnen gör utifrån dessa.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka vilka normer som barn gör, vad som har inspirerat dem 

till dessa samt hur de har påverkat dem. För att kunna genomföra denna studie har vi valt att 

avgränsa oss till temat hjältar och skurkar. Detta då det är ett populärt tema bland 

förskolebarn.  

De forskningsfrågor vi ställt oss under studien är följande: 

 Vad ritar barnen till temat hjältar och skurkar? 

 Hur talar barnen om sina teckningar? 

 Vilka normer framträder i barnens teckningar och uttalanden? 

 

1.3 Disposition  

För att vi skulle kunna genomföra en normkritiskstudie behövde vi förståelse för vad normer 

är för något samt vad som innebär med normkritiskt perspektiv och normkritisk pedagogik. Vi 

tror även att denna redogörelse kan underlätta läsningen av denna studie. Därefter ges en 

sammanfattning av vad tidigare normkritiska studier i förskolan gett för resultat. Efter detta 

följer en redogörelse för vad tidigare forskare säger om hur barn påverkas av barnlitteratur 

och dess bilder. Därefter redovisas våra observationer som syftar till att undersöka vad barn 

ritar till temat hjältar och skurkar, hur de talar om sina teckningar samt vilka normer som 

framträder i dessa teckningar och barnens uttalanden. Dessa observationer har analyserats 

genom en diskursanalys. För att synliggöra barnens tolkningar av temat har materialet 

analyserats utifrån barns perspektiv. Därefter redogörs vår förståelse av barnens tolkningar. 

Avslutningsvis redovisas våra slutsatser av studien.  

 

2.0 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för hur vi definierar begreppet norm samt vår förståelse 

av det intersektionella perspektivet. Därefter följer en presentation av det normskritiska 

perspektivet. Vår studie utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv, där det intersektionella 

perspektivet utgör en viktig del. Därför väljer vi att presentera båda perspektiven i detta 

avsnitt. Avslutningsvis ges en beskrivning av vad som innebär med normkritisk pedagogik. 
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2.1 Definition av begreppet norm 

Normer är idéer om vad som är normalt respektive onormalt. Dessa idéer skapar 

föreställningar om hur en individ ska bete sig, se ut, leva och vara för att anses vara normal 

eller onormal. Det här gör att de som följer normerna anses ha privilegiet att betraktas som 

idealet och de önskvärda, medan de som avviker från normerna ses som obegripliga och de 

riskerar därmed att bli utstötta av samhället (Sörensdotter, 2010, s. 136-137; Martinsson & 

Reimers, 2008, s. 11, 27). Lenz Taguchi (2011, s. 176) menar att normer är osynliga, då de ses 

som det normala i samhället. Detta tolkar vi som att exempelvis normala och önskvärda 

handlingar inte behöver någon utförlig förklaring, då de följer normerna. De handlingar som 

däremot ses som onormala och icke önskvärda blir ständigt påminnda om att de avviker från 

normerna. Exempelvis kan ett barn som inte sitter still och är högljudd i samlingen, ses som 

bråkig och avvikande. En sådan handling kan synliggöra normerna som finns i samlingen på 

en förskola. 

Björkman (2012-05-10) menar att det finns goda respektive dåliga normer. De goda 

normerna behöver vi för att det sociala samspelet ska fungera smidigt i vardagen. Detta kan 

ta sig uttryck genom att vi exempelvis är tysta och lyssnar på en person som pratar med 

oss. De dåliga normerna däremot begränsar människors handlingsutrymme i livet. Detta gör 

att människor har olika förutsättningar och möjligheter genom livet, beroende på om de lever i 

enlighet eller avviker från samhällets normer (Bromseth, 2010, s. 30). 

 

2.2 Intersektionellt perspektiv 

Som vi nämnde tidigare utgör det intersektionella perspektivet en viktig del i det normkritiska 

perspektivet. Det intersektionella perspektivet synliggör och försöker skapa förståelse för hur 

olika former av maktordningar i samhället så som normer om social tillhörighet, ålder, 

funktionsförmåga, sexualitet, kön, religion och trosuppfattning med mera, är sammanvävda, 

men även hur de förstärker varandra (Martinsson & Reimers, 2008, s. 15). Detta 

synliggörande kan leda till en förståelse för hur ojämlikhet och makt skapas och upprätthålls 

genom dessa normer (Rosén, 2010, s. 72). Med andra ord är intersektionalitet ett verktyg som 

används för att studera hur olika hierarkiserande normer samverkar (Martinsson & Reimers, 

2008, s. 15). 

Intersektion betyder skärningspunkt eller korsning. Därmed är syftet med en intersektionell 

analys att belysa idén om hur maktrelationer och kategorier påverkar och skär igenom 

varandra. Det vill säga hur samhällets normer samverkar, motverkar och förstärker varandra 

(Ahrne, 2010, s. 150). Ahrne (2010, s. 163) menar att man genom intersektionell analys kan 

studera hur maktordningarna i ett samhälle har förändrats över tid. Det vill säga att man kan 

studera vilka normer som präglat ett samhälle förr tiden, vilka normer som är aktuella i 

dagens samhälle samt hur dessa normer kan komma att förändras över tid. Samhället är 

nämligen i ständig förändring, då människor hela tiden interagerar med varandra, skapar nya 
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relationer samt avbryter och omförhandlar de redan existerande relationerna (Edling & 

Liljeros, 2010, s. 17).  

Med det här perspektivet kan man identifiera de strukturer som kan skapa diskriminering 

(Bromseth & Darj, 2010, s. 14; Rosén, 2010, s. 72). Sörensdotter (2010, s. 138) menar att man 

genom det intersektionella perspektivet kan synliggöra hur inkludering och exkludering 

skapas samt hur maktrelationerna skapar olika livsvillkor och handlingsutrymmen i samhället. 

Därmed har människor olika förutsättningar att forma sina liv. Detta innebär att det komplexa 

samspelet mellan de olika sociala skiktningarna skapar normer utifrån sociala och kulturella 

kontexter, det vill säga den omgivning och de omständigheter som människor lever i. I sin tur 

skapar normer kategorier där människor anses utgöra normen eller tvärtom normbrytaren 

(Bromseth, 2010, s. 30, 44-45; Edling & Liljeros, 2010, s. 9, 12). Exempelvis kan 

perspektivet visa på och skapa förståelse för att en ung bisexuell arbetarklasstjej har andra 

förutsättningar än en vit svensk heterosexuell medelklassman. Mannen i detta fall som har 

förutsättningar för att leva i enlighet med samhällets normer märker oftast inte av den 

diskriminerande effekten som dessa normer kan ha. Detta bekräftar det som Lenz Taguchi 

(2011, s. 176) menar med att normer är osynliga. Tjejen däremot riskerar att påminnas om att 

hon avviker från normerna, och kan därmed påverkas av de diskriminerande effekterna. 

  

2.3 Normkritiskt perspektiv 

Det normkritiska perspektivet fokuserar på förståelse om hur makt och ojämlikhet skapas för 

olika människor i samma samhälle, och hur dessa vidmakthålls genom olika sociala 

skiktningar (Edling & Liljeros, 2010, s. 12). Med sociala skiktningar menar vi som Edling och 

Liljeros (2010, s. 10-11) att det är faktorer som klass, kön, sexualitet, ålder, etnicitet.  

Inom det normkritiska perspektivet är reflektion en viktig del i arbetsprocessen. Rosén (2010, 

s. 71) menar att genom granskning och reflektion över normer som finns i skolan, går det 

att synliggöra och utmana dessa. Vi menar att det normkritiska perspektivet även går att 

tillämpa i förskolan. I Läroplan för förskolan (2010, s. 4) står det att ”Inget barn ska i 

förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling”. För att komma åt dessa kränkningar menar Martinsson och Reimers 

(2008, s. 10, 27) att vi ska börja med att granska de normer som finns. En studie som 

Skolverket (2009, s. 88) gjort visar att anledningen till att kränkningar, trakasserier och 

diskriminering uppstår på förskolan kan kopplas till normerna som finns inom verksamheten. 

Detta beror på att barn och personal är ständigt aktiva i normskapande aktiviteter där 

föreställningar om vad som är avvikande och normalt brottas med varandra. Förskolan blir 

därmed en mötesplats där olika normer upprepas, utmanas, möjliggör och begränsar 

förändringar kring frågor om kränkningar, trakasserier och diskriminering.  

I enlighet med Bromseth (2010, s. 42) och Sörensdotter (2010, s. 136-137) menar vi att det är 

nödvändigt att förskolebarn ges möjlighet att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt. Då 
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läroplanen inte är ett normkritiskt dokument i sig, är det upp till pedagoger själva att arbeta 

normkritiskt. Enligt författarna behövs därför en kännedom bland pedagoger om hur normer 

skapas för att synliggörande, granskning och utmaning av normer ska kunna ske. Som vi 

nämnde tidigare kan reflektion och kritisk granskning av vilka normer som dominerar i 

förskolan avslöja de normer som behöver ifrågasättas eller förändras. Björkman (2012-05-10) 

menar att det normkritiska perspektivet inte fungerar exkluderande eller adderande, utan 

inkluderande. Detta tolkar vi som att man inte är ute efter att skapa en normlös förskola, men 

att det är viktigt att göra sig medveten om vilka normer som finns och hur dessa kan 

möjliggöra eller begränsa människors handlingsutrymmen. Detta gör att en viktig del i att 

förändra förtryck är att kritiskt fråga sig hur normer skapas (Bromseth, 2010, s. 33).  

 

2.4 Normkritisk pedagogik 

Normkritisk pedagogik beskrivs av Bromseth och Darj (2010, s. 13-15) som ett arbetsverktyg 

som används för att synliggöra hur olika normer samspelar och skapar maktobalanser. Den 

synliggör vilka sorts diskrimineringar och kränkningar som kan uppstå på förskolan och 

underlättar för att utmana normer och se på dem med kritisk blick. Normkritisk 

pedagogik strävar efter att förändra de nuvarande maktordningarna och tillåter inte individer 

som utgör normen att kritisera de som avviker från den, något som däremot är tillåtet inom 

toleranspedagogik (Berg, 2010, s. 217; Dolk, 2011, s. 68). Skillnaden mellan normkritisk 

pedagogik och toleranspedagogik är alltså att den först nämnda lägger vikten på hur 

normbrytningar skapas utifrån olika normer som finns i samhället. Medan toleranspedagogik 

behåller hierarkin och istället fokuserar på att normgrupper ska lära sig att tolerera de som 

bryter mot normen (Lenz Taguchi, 2011, s. 178). 

Då normkritisk pedagogik granskar olika normer som finns i samhället, är det viktigt som 

pedagog att kunna kritiskt granska sina egna handlingar, värderingar, relationer samt sin egen 

praktik och attityd. Detta menar Bromseth (2010, s. 49) är en viktig del i det normkritiska 

tänkandet, då det är detta som kan synliggöra och utmana de normer som finns. En pedagog 

som arbetar normkritiskt kan genom granskning och ett medvetet arbete med normer 

motarbeta att kränkningar och diskriminering uppstår i barngruppen (Bromseth & Darj, 2010, 

s. 13-15; Lenz Taguchi, 2011, s. 176). Björkman (2012-05-10) poängterar hur viktigt det är att 

vi accepterar att vi alla bär med oss fördomar, då vi genom livet fått olika erfarenheter och 

kunskaper. Att man har fördomar behöver man inte ha skuldkänslor för, då det kan få negativ 

inverkan över verksamheten. Hon menar att man istället ska göra sig medveten om sina 

fördomar och fundera över hur dessa kan påverka praktiken.  
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3.0 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera normkritiska studier som har genomförts i förskolan, 

därefter presenteras tidigare forskning som visar på hur barn påverkas av barnlitteratur och 

dess illustrationer. 

 

3.1 Normkritiska studier i förskolan 

Johansson (2008, s. 15) har visat i sin studie att i de sociala och kulturella förhållanden och 

miljöer som barn lever i får de erfarenheter som påverkar deras moral. De normer och värden 

som förmedlas till barn får stor betydelse för hur de väljer att förhålla sig och agera i vissa 

situationer. Det kan handla om de kulturella normerna för hur pojkar respektive flickor ska 

vara. I förskolan skapas normer och värden av både pedagoger och barn, vilket i sin tur 

påverkar barns moral. De normer och värden, och den moral som barn tillägnar sig tar sig 

uttryck i barns samspel. 

Johansson (2008, s. 15) menar att barn och pedagoger tillsammans skapar normer och värden 

som underlättar vissa sociala situationer, men som även begränsar andras handlingsutrymme. 

I förskolans normalitetsskapande är det ålder och kön som utgör de samspelande kategorierna 

och gränsmarkörerna, både av vuxna och barn. Löfdahl (2007, s. 31, 35) menar också att ålder 

är inte bara markör för hur gammal man är, det är dessutom en fråga om makt. Barnen 

använder ålder i förhandlingar gällande lekar och vem som får bestämma mest, då de äldsta 

barnen anses ha största makten för styrningen. Förutom att ålder utgör vem som har makten 

används det också för att utesluta barn ur lekar, vilket de yngre barnen oftast blir lidande av. 

Hellman (2013) fördjupade sig i vilken betydelse ålder hade för förskolebarn då hon 

genomförde sin normkritiska studie, vilket vi kommer att berätta om längre fram i texten. 

Hellmans (2013, s. 9, 11) studie genomfördes bland yngre barn på förskolan i syfte att 

undersöka ”normer om pojkighet med specifik fokus på hur normer skapas, upprepas och 

omförhandlas av flickor, pojkar och pedagoger i barns praktiker på en förskoleavdelning”. 

Hellman fokuserade därför på normer kring ålder, status, pojkighet, flickighet och vänskap 

och hur dessa interagerar då normalitet framställs på förskolan. Hon använde sig av 

deltagande observationer för att få tillgång till barnens perspektiv och kultur. Därefter 

utgjorde reflektion en viktig del i Hellmans studie, då hon tyckte det fanns behov av att ha en 

öppenhet gentemot tolkningsmöjligheterna som datamaterialet kunde ge. Det Hellman 

reflekterade över var relationen mellan det insamlade materialet och hennes egna 

förutfattande meningar (Hellman, 2013, s. 16, 18). 

Hellman (2013, s. 31) kom fram till att normer förmedlades av pedagoger till barnen för att 

beskriva oskrivna regler eller bestämmelser som finns på förskolan. I kommunikation med 

barnen uttryckte pedagoger meningar om ”vad man får göra” eller ”hur man ska vara”. 

Hellman menar att dessa meningar var något som barnen själva använde och dessa relaterar 

till diskussionen om just den här förskolans normer. Vidare synliggjorde observationerna att 
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”stor och stark” var positivt laddade ord eftersom detta var något som var eftersträvansvärt 

enligt förskolans normer. Att bli kallad för ”bebis” var däremot något barnen tolkade som 

negativt. Såväl äldre barn som vuxna använde ordet ”bebis” då barnen inte uppförde sig i 

enlighet med förskolans normer. Begrepp som ”stor” och ”bebis” användes i samband med 

könsindelningen, flicka och pojke, för att tydliggöra och markera det önskvärda eller 

dominerande beteendet som ”normalt” finns hos ett visst kön i form av kunskap och färdighet 

(Hellman, 2013, s. 58-59). Hellman (2013, s. 60) menar att ålder inte bara är något som anger 

eller bekräftar hur gammal någon är, utan även synliggör maktordningar som skapas utifrån 

om man är en pojke eller flicka samt vilka egenskaper barnet anses ha. 

En viktig upptäckt i Hellmans (2013, s. 9-11) studie var att normer om ålder uttrycktes 

starkare än könsnormerna samt att dessa normer bidrog till att skapa kön. Genom 

förhandlingar skapas kön, samtidigt som det redan finns föreställningar om hur pojkar och 

flickor ska vara och handla, föreställningar som vanligtvis följer de traditionella 

könsmönstren och rollerna. 

Även Dolk (2013, s. 13-15) har genomfört en normkritisk studie, dock har hon haft ett annat 

fokus än Hellman. Dolks studie syftade till att ”undersöka de spänningar och konflikter som 

uppstår i relation mellan barn och vuxna inom förskolans värdegrundsarbete”. Det som blev 

hennes fokus var förskolans arbete med genuspedagogik, likabehandling och barns rättigheter. 

För att få fram sitt resultat använde Dolk (2013, s. 51, 61, 230) sig av deltagande observation. 

Genom denna metod har hon analyserat vilka möjligheter till delaktighet, motstånd och 

nyskapande inom värdegrundsarbetet som barnen ges samt hur maktrelationen mellan barn 

och vuxna kan ta sig uttryck och förhandlas. Genom diskursanalys kunde Dolk upptäcka 

diskurser i materialet som var dominerande och motstridiga. 

Det Dolk (2013, s. 239-240) synliggjorde var att både vuxnas och barns möjlighet till 

delaktighet var relativt små, detta då ramarna var snäva. Detta tolkar vi som att det fanns 

begränsningar i exempelvis miljön, personalens kompetens, regler och rutiner etc. Däremot 

kunde möjligheter skapas om dessa ramar överskreds. Detta kunde ta sig uttryck genom att 

vuxna bad barnen om förslag på vad man kunde kalla kvinnor som arbetar inom 

brandförsvaret. Dolk menade dock att bara för att ramarna var vidare behövde det 

nödvändigtvis inte innebära att det blev en normkritisk förskola. Vi tolkar detta som att 

förskolan inte blir normkritisk bara för att en pedagog är delaktig i barnen diskussioner och 

ifrågasätter deras åsikter kring normer samt de normer som skapats på förskolan. Det krävs att 

alla är medvetna och ständigt arbetar normkritiskt för att ramarna ska skapa möjlighet till 

överskridande och nyskapande. Dolk påpekar att vi människor inte kan slå oss fria från 

normer, men att det ändå är möjligt för oss att förändra dessa genom att omedvetet eller 

medvetet återskapa dessa på ett annorlunda sätt.  

I sin studie kopplar Dolk (2013, s. 240) det normkritiska arbetet till värdegrundsarbetet då hon 

menar att för att kunna möjliggöra ett pedagogiskt arbete som involverar ökad jämställdhet, 

jämlikhet och delaktighet, kan det handla om att synliggöra de normer som möjliggör eller 

omöjliggör detta arbete. Om man koncentrerar sig på dessa normer kan man synliggöra det 
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som tas förgivet och blivit naturliggjort. Enligt Dolk kan det handla om att man fokuserar på 

de normer som gör att en förskola ser problem i att en pojke älskar rosa klänningar. Här 

menar hon att värdegrundsarbetet får en viktig uppgift i att vidga utrymmet för möjligheter till 

olika sätt att göra exempelvis ålder och kön, utan att uttrycka vilka typer av möjligheter som 

bör förverkligas.  

Det var viktigt för oss att ta reda på vad tidigare normkritiska studier i förskolan har gett för 

resultat, då det kunde bidra med kunskap om normer som är vanligt förekommande på 

förskolor och som därmed blir av betydelse för barnen. Både Hellman (2013) och Dolk (2013) 

använde sig av deltagande observation för att få fram sina resultat, vilket gav oss en bild av 

hur man kan genomföra sådana observationer. De studier vi redovisat gav oss viktig 

information som underlättade vår förståelse av barnens uppfattningar, vilket var användbart 

när vi analyserade vårt egna observationsmaterial.  

 

3.2 Hur påverkas barn av barnlitteratur? 

Vår definiton av barnlitteratur är som Andersson och Druker (2008, s. 7) beskriver det, att det 

är böcker som utgivits, bearbetats eller skrivits för barn. Det är böcker som ”handlar om barn, 

men speglar på olika sätt vuxnas bild av vad barndomen innebär” (Andersson & Druker, 2008, 

s. 7). Bilderboken är den typ av barnlitteratur som vi fokuserar på, då den anses ha ett 

pedagogiskt värde på förskolan (Nikolajeva, 2000, s. 14). Nikolajeva (2000, s. 11) beskriver 

bilderboken som en konstform med både visuella och verbala kommunikationsformer.  

Det finns en mängd forskning som visar på de positiva aspekterna av att barn tidigt får 

bekanta sig med litteratur. Genom litteraturen kan barn lära sig att använda språket, utöka sitt 

ordförråd, utveckla sin förmåga att uttrycka sina känslor, erfarenheter och tankar, och så 

småningom kan böckerna bidra till att utveckla deras läsförståelse och skrivkunnighet 

(Nikolajeva, 2000, s. 14; Tenngart, 2012, s. 24). 

Nettervik (1999, s. 5) menar att litteraturen inte enbart stödjer barns språkutveckling, den 

bidrar även till att fantasin utvecklas och att koncentrationsförmågan tränas. Nettervik menar 

även att barnlitteratur ger barn möjlighet att inta ny kunskap om andra länder och kulturer. 

Genom barnböcker får de även ta del av karaktärers olika erfarenheter och känslor, något som 

kan bidra till att deras empatiförmåga ökas, samtidigt som det kan ge dem insikt om den egna 

tillvaron. 

Barnlitteratur ses ofta som viktiga kulturbärare, då de kan förmedla normer för hur vi beter 

oss mot varandra och bidra till förståelse för samhällets uppbyggnad. Barnlitteratur kan 

därmed sägas spegla samhällets normer och värden. Figurerna i böckerna ger barn 

föreställningar av hur de kan och bör agera i situationer här och nu, men även hur de kan 

tänkas bli när de blir stora. Då barn jämför sin egen tillvaro med figurernas känslor och 

erfarenheter bidrar böckerna till att forma deras förståelse och uppfattning av världen 

(Edwards, 2008, s. 134; Hulth & Schönbäck, 2011, s. 116-117; Tenngart, 2012, s. 30). 
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I Läroplan för förskolan (2010, s. 5-6) står det att ”Förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller […] Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav 

på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald”. 

Edwards (2008, s. 137) menar att pedagoger kan kritiskt granska barnböcker och välja bort 

litteratur som exempelvis visar stereotypa och begränsade skildringar av könen, och istället 

välja barnböcker som illusterar samhällets mångfald. Nyutgivna barnböcker som bråkar med 

normer kan visa på olika familjekonstellationer, kulturer, etc., som kan bidra till en mer 

vidsynt inställning av samhället. Widholm (2012, s. 46) hävdar att översatt litteratur från 

andra länder är en viktig del av globaliseringen, då de kan ge barn en bättre förståelse för 

andra kulturer och hur världen ser ut utanför sin egen tillvaro.  

Rosén (2010, s. 72) tar upp tre frågor som kan vara bra att ställa sig när man intar ett 

normkritiskt perspektiv, dessa går även att tillämpa vid val av barnlitteratur. Pedagogerna kan 

fråga sig själva vad som blir norm i denna bok: vad tar vi för givet och vad har vi uteslutit? 

Som vi nämnde tidigare är samhället i ständig förändring, då människor hela tiden interagerar 

med varandra, avbryter, omförhandlar och skapar relationer (Edling & Liljeros, 2010, s. 17). 

Detta gör att även normer och värden förändras över tid. Därmed är värderingar av 

barnlitteratur något som är föränderligt och ständigt beroende av samhällets uttalade och 

outtalade normer och värden (Åkerström, 2012, s. 76). Det innebär att de normer och värden 

som var aktuella i barnlitteraturen för 30 år sedan, kanske inte är aktuella idag. 

Det går inte att blunda för hur mycket barn påverkas av barnlitteratur. Det är ett användbart 

redskap, men då krävs det att man som pedagog gör medvetna val. De böcker som brukar 

benämnas bokskatter är bibliotekens mest utlånade barnböcker, är en del av vårt kulturarv, 

men kan vi verkligen ha en okritisk inställning till dessa böcker? Hulth och Schönbäck (2011, 

s. 113-117) menar att dessa klassiker kan bidra till att ständigt återskapa de sociala 

begränsningar och hierarkier som många arbetar hårt för att motverka. Dvs. att böcker som 

ses som viktiga kulturbärare kan bidra till att föra vidare normer som exempelvis kan 

begränsa eller möjliggöra människors handlingsutrymmen. Med det sagt menar vi inte att man 

helt ska välja bort alla klassiska barnböcker, då det finns sådana verk som bråkar med 

normerna. Exempelvis Astrid Lingrens verk Pippi Långstrump
1

 som gör revolt mot 

vuxenvärlden och dess normer, och som dessutom står upp för de svagas sida. Det viktiga är 

att man granskar vad böckerna förmedlar till barnen och utifrån detta gör medvetna val 

(Widholm, 2012, s. 45).  

 

 

 

                                                 
1
 Vi är medvetna om att Astrid Lindgrens verk Pippi Långstrump nyligen blivit omdiskuterad på grund av 

ordet ”negerkung” som Pippis pappa tituleras med (Fallenius, 2014-09-30; Olsson, 2015-02-14). Det vi vill lyfta 

med verket är att den sågs som extremt normbrytande under den tiden som den utgavs, men än idag är Pippi ett 

barn som avviker från normen då hon dels bryter mot de traditionella könsmönstren, men även för att hon lever i 

en normbrytande familjekonstellation i jämförelse med vad som anses vara normalt (Kåreland, 2009, s. 21-22). 
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3.3 Hur påverkas barn av illustrationer i barnlitteratur? 

I dagens samhälle är den visuella läskunnigheten viktig då mycket information förmedlas via 

visuella medier så som TV, film, reklam, serier med mera. Med visuell läskunnighet menas 

förmågan att kunna läsa bilder. Bilder i barnlitteratur har en betydelsefull roll i utvecklingen 

av denna typ av läskunnighet (Nikolajeva, 2000, s. 264). Visuell läskunnighet kräver precis 

som textförståelse mycket träning. Genom att betrakta många bilder och samtala om dessa 

kan man få en djupare förståelse för bilderna och dess information (Edwards, 2008, s. 104). 

Vuxna kan se bilderna i barnlitteratur som enbart illustrationer till den skrivna texten, och 

därmed fästs inte så stor vikt vid dessa. Barn däremot fäster större vikt vid litteraturens bilder 

än vid den skrivna texten. Det är inte ovanligt att barn bildläser böcker på egen hand innan de 

lärt sig avkoda skriftspråket. Edwards (2008, s. 95, 104) menar att bilderna oftast är mer än 

dekor till texten. Ibland illustrerar inte bilderna det som texten säger, utan kan istället ha ett 

annat budskap. En kontrapunktisk berättelse är ett exempel bland flera som visar att både bild 

och text är meningsbärande i sig. Nikolajeva (2000, s. 22, 27) menar att kontrapunktisk 

berättelse innebär att ord och bilder på ett nyskapande och spännande sätt ifrågasätter 

varandra. Exempelvis kan den verbala berättelsen vara ganska ointressant och begränsad, men 

att den fortfarande är begriplig, dock blir den poänglös utan bilderna. Därmed kan varken 

bilder eller ord förstås utan varandra.  

Ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord” bekräftas av Nikolajeva (2000, s. 140) som 

menar att ”i alla händelser kan en enda bild förmedla mycket information om en person som 

det skulle kräva många ord för att beskriva”. Författaren menar även att läsaren behöver mer 

tid och en beskrivande paus för att bearbeta texten som hen läser, medan informationen från 

en bild kan tas in omedelbart. 

Personers kön är något som bilder kan förmedla utan en beskrivande text. Detta menar 

Nikolajeva (2000, s. 143) beror på normerna som finns i samhället. Exempelvis är det vanligt 

med illustrationer i barnlitteratur som visar pojkar med korthåriga frisyrer och flickor som har 

långt hår, pojkar som använder byxor och flickor som använder klänningar, osv.  

Bilder kan även visa personers psykologiska relationer och maktpositioner, trots att dessa inte 

står skrivna i texten. Storleken på personerna och deras placering på boksidan är sådana 

faktorer som kan visa på personernas attityder och relationer till varandra. En person som 

avbildas som stor och gärna att den ges en central position på bilden, antas ha en central roll i 

berättelsen och mer makt än den lilla figuren som sitter hopkrupen i hörnet (Nikolajeva, 2000, 

s. 141). 

Hulth & Schönbäck (2011, s. 121) upptäckte i en studie att barn kan använda barnlitteratur i 

deras subjektsskapande. I studien använde barnen bilderna i ett meningsskapande, där de 

själva involverades som subjekt. De positionerade sig själva på olika sätt i förhållande till 

bilderna och till varandra. Detta tog sig uttryck i att barnen kunde utge sig för att ”vara” 

någon av figurerna i litteraturen. Barnens status i deras kamratkultur avgjorde vilken tillgång 

de fick till karaktärerna och dess positioner.  
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Även normer påverkade barnen i sina val av karaktärer. Att ”vara” en smal och fin person var 

eftersträvandvärt, medan en tjock och ful person innebar uteslutning. De personer som inte 

ansågs vara tillräckligt smala nedvärderades och barnen tog starkt avstånd från dessa 

positioner. Därmed kan man säga att barnen tidigt påverkas av samhällets normer och de 

följer reglerna för vad som räknas som rätt och fel, fint och fult osv. (Hulth & Schönbäck, 

2011, s. 124).  

 

4.0 Metod 

I denna del redogör vi hur vi gick till väga för att samla in undersökningsmaterial samt hur vi 

valde att analysera data och vilka perspektiv vi utgått ifrån vid reflektionen. 

För att få svar på våra forskningsfrågor: vad barn ritar till temat hjältar och skurkar, hur de 

talar om sina teckningar samt vilka normer som framträder i barnens teckningar och 

uttalanden beslutade vi oss för att observera barn som ritar. Änggård (2006, s. 34-35, 52) 

menar att barn inspireras av barnlitteratur, TV-serier och filmer när de ritar. Innehållet i barns 

teckningar kan visa det som barn tycker är betydelsefullt och intressant. Därmed kan 

bildskapande utgöra ett bra verktyg för att ta reda på vad barn utläser i olika visuella 

berättelser.  

 

4.1 Observation 

Innan vi bestämde oss för att använda observation som metod, tog vi rådet från Bell (2006, s. 

187) och fattade beslut om vad som skulle observeras, vad vi ville ha reda på, men också 

varför vi ansåg att just observationer skulle ge oss den information vi behövde till studien. 

Detta för att vi enbart hade möjlighet till att genomföra ett fåtal observationer, och då är det 

enligt Bell (2006, s. 197) viktigt att vara medveten om syftet med dessa. Det vi ville observera 

var barn som ritade hjältar och skurkar, då vi ville få reda på vad de ritade till temat, hur de 

talade om sina teckningar samt vilka normer som framträdde i barnens teckningar och uttryck. 

Vi ansåg att observationer kunde ge oss den information vi behövde, då denna metod kunde 

bidra med både visuella och verbala exempel på barnens åsikter kring temat.  

Vi valde att genomföra en kvalitativ observation. Med detta menar vi att valde att ha ett litet 

urval deltagare som kunde ge oss fylligare data om deras åsikter kring temat. En kvalitativ 

observation kan ge en djupare förståelse för deltagarnas beteende och tankar, till skillnad från 

en kvantitativ observation som istället fokuserar på att få in lite information från många 

deltagare (Bell, 2006, s. 187; Bjørndal, 2005, s. 23). För oss kändes det mer viktigt att få en så 

bra bild som möjligt om hur barn uppfattar hjältar och skurkar.  

I enlighet med Bjørndal (2005, s. 50-51) menar vi att våra observationer var både 

ostrukturerade och strukturerade. De var strukturerade i den mån att vi hade ett avgränsat 

fokus som avgjorde vad vi valde att registrera vid undersökningstillfällena. Vi hade även ett 

bestämt sätt att föra anteckningar. Dock var vi inte helt på det klara med vilka kategorier vi 



16 

 

skulle använda när vi skulle strukturera upp observationerna, då vi innan observationerna inte 

hade någon aning om vad barnen skulle uttrycka. Detta innebär att våra observationer även 

definierades som ostrukturerade.  

Vi beslutade oss för att genomföra deltagande observationer, vilket innebär att en av oss satt 

med barngruppen för att på så sätt kunna lyssna på och bekräfta dem samt ställa frågor om 

vad de ritade. Genom att samspela med barnen i deras naturliga miljö kunde vi få tillgång till 

information som annars kan vara svåråtkomlig (Bell, 2006, s. 189-190; Bjørndal, 2005, s. 44). 

Under tiden som barnen ritade satt den andre av oss och förde anteckningar om det som 

uttrycktes vid bordet (Bjørndal, 2005, s. 46). 

Det var viktigt för oss att få med så mycket information som möjligt, därför valde vi att 

använda både anteckningar och ljudinspelningar. Anteckningarna skulle hjälpa oss att hålla 

reda på vem som säger vad i ljudinspelningen. Ljudinspelningen var betydelsefull då vi kunde 

lyssna på observationer flera gånger samt spola tillbaka för att höra en specifik situation 

upprepade gånger. Genom att lyssna på inspelningen flera gånger kan man upptäcka något 

nytt och intressant samt att man kan fokusera på och upptäcka olika saker vid en och samma 

situation (Bjørndal, 2005, s. 72). 

Inom forskning är begreppen validitet och reliabilitet vanligt förekommande. Med detta 

menas huruvida studien resultat är trovärdigt och om en annan forskare skulle få samma 

resultat vid ett annat tillfälle under förhållandesvis likvärdiga omständigheter (Bell, 2006, s. 

117-118). För att studien ska uppnå hög reliabilitet och ge en annan forskare goda 

förutsättningar att uppnå samma resultat, behöver observationen vara tydligt beskriven. För att 

förstärka validiteten kan man enligt Bell (2006, s. 117-118) genomföra observationen vid ett 

flertal tillfällen eller under en längre tid. Då vi enbart genomförde tre observationer på två 

olika förskolor kan vårt resultat inte ge en sann bild av verkligheten. Dock skulle det kunna ge 

en bild av barnens tankar på dessa två förskolor. 

 

4.1.1 Genomförande och urval 

Våra observationer har genomförts på två olika förskolor i en stad i Mellansverige. Ingen av 

oss hade haft kontakt med förskolorna tidigare, vilket innebar att vi inte hade någon 

kännedom om barnen som skulle ingå i studien. Detta val grundade sig på att vi inte ville ha 

några insikter eller förutfattade meningar om barnens åsikter och tankar innan observationen 

var genomförd. Det blev totalt 11 barn i åldrarna 5-6 år som deltog i studien.  

Vi fick tillåtelse att genomföra tre observationer, varav två (observationstillfälle ett och tre) 

genomfördes på en och samma förskola, men med olika barngrupper. Samtliga observationer 

kunde genomföras i avskilda rum där risken för störningsmoment var mycket liten. I rummen 

fanns tillgång till bord och stolar samt papper och färgpennar som skulle användas under 

aktivitet. Varje observationstillfälle varade i ungefär 30 minuter och under denna tid var alla 

barn mer eller mindre delaktiga i aktiviteten. De som visade mindre intresse för aktiviteten 
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behövde inte svara på lika många frågor som sina kamrater och de kunde när som helst välja 

att avbryta aktiviteten för att göra något annat.  

Vi inledde varje observation med en presentation. Vid ett av observationstillfällena fick vi 

sätta oss direkt vid bordet där aktiviteten skulle genomföras, där fick vi presentera oss och vår 

aktivitet för barnen, och de fick berätta vad de hette. Vid de andra två observationstillfällena 

fick vi delta i en samling som hölls av förskolechefen. Tidigare under dagen hade hen berättat 

för de barn som skulle delta i studien att vi skulle komma och hålla i en aktivitet. Därför var 

barnen förberedda på att vi skulle komma. Under samlingen presenterade barnen sig för oss 

och vi presenterade oss och vår aktivitet för dem.  

Efter presentationen bad vi barnen att rita hjältar och skurkar, då vi ville veta hur dessa kunde 

se ut. Vi var noggranna med att inte lägga in någon värdering i orden när vi introducerade 

aktiviteten, detta för att vi ville ha barnens uppfattningar och åsikter kring hjältar och skurkar, 

och deras värderingar skulle inte på något vis påverkas av våra värderingar. Vi berättade även 

för barnen att en av oss skulle sitta med barnen under tiden som de ritade, medan den andre av 

oss skulle föra anteckningar så att vi kunde komma ihåg det barnen sa. Den som satt med 

barnen ställde ovärderande frågor och bekräftade det barnen sa. Detta kunde ta sig uttryck 

genom att vi frågade barnen exempelvis hur en hjälte kan se ut? Därefter kunde vi upprepa 

barnens svar för att på så vis bekräfta att vi förstått och lyssnat på dem. 

Den som förde anteckningar började med att göra en skiss för hur deltagarna och den 

deltagande observatören satt vid bordet. Istället för att använda deltagarnas namn användes en 

bokstav följt av en siffra. Flickor fick bokstaven F och pojkar fick bokstaven P. Siffrorna 

behövdes för att kunna skilja på barnen i anteckningarna. Vid ett observationstillfälle deltog 

tre flickor och en pojke, därmed blev kodnamnen F1, F2, F3 och P1. Det fanns två skäl till att 

vi valde att använda kodnamn istället för barnens riktiga namn. Det främsta skälet var för att 

säkerhetsställa barnens anonymitet i studien, och då deras namn aldrig antecknades är risken 

för att barnen ska kunna identifieras mycket liten. Det andra skälet var att det skulle underlätta 

för den som förde anteckningar. Kodnamnen kunde skrivas ned snabbare än barnens namn 

vilket ökade möjligheterna till mer detaljerade och fylligare anteckningar. Tanken från början 

när vi valde att använda kön till kodnamnen var för att undersöka ifall barnens kön kunde ha 

någon påverkan på resultatet. På grund av tidsbrist hann vi tyvärr inte med att fördjupa oss i 

detta, men det kan vara intressant för framtida studier. Vi har därför valt att avgränsa arbetet 

och undersöker därför inte vilken påverkan barnets kön hade på resultatet, därför har detta inte 

analyserats och kodnamnen kommer inte att redovisas i resultatet. Istället för dessa kodnamn 

kommer vi i resultatdelen att beskriva barnen enligt kodnamnen B1-B11, där B1-B4 tillhör 

observationsgrupp ett, B5-B7 tillhör observationsgrupp två och slutligen tillhör B8-B11 

observationsgrupp tre. Detta för att inte påvisa barnens kön och på så sätt stärka deras 

anonymitet.   

Observationerna spelades även in via ljudinspelare. Kombinationen av ljudinspelningar och 

anteckningar var mycket användbar. Anteckningarna underlättade för oss att kunna skilja på 

barnen i ljudupptagningarna när det var dags för transkribering. Ljudupptagningarna gav oss 
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möjlighet att anteckna det vi inte hunnit med, samt upptäcka sådant vi inte lade märke till 

under observationens gång. 

När barnen var färdiga med sina teckningar bad vi om deras tillåtelse att få fotografera dessa. 

Detta för att vi skulle kunna studera vilka färger som var populära och vilka placeringar 

karaktärerna fick samt kunna se likheter och skillnader mellan hjältar och skurkar. I delen för 

diskursanalys (4.1.3 Diskursanalys) förklarar vi hur vi gått tillväga för att studera barnens 

teckningar. Ett barn ville inte att vi skulle ta kort på hens teckning, vilket vi respekterade, 

därmed fick vi fotografera tio teckningar (se bilaga 8.3). När vi senare i studien berättar om 

barnens teckningar är det dessa tio som vi utgår ifrån.  

 

4.1.2 Forskningsetiska principer 

Innan vi besökte förskolorna och genomförde observationerna var det några forskningsetiska 

principer vi behövde ta hänsyn till. Dels var det informationskravet, vilket innebär att vi var 

tvungna att ge information om studiens syfte till de som skulle beröras av observationen 

(Codex, 2002, s. 7). Därför skrev vi ett informationsbrev som dels vårdnadshavarna fick ta del 

av, men även den berörda förskolechefen. Förskolechefen informerade därefter personalen 

och barngruppen om studien. 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i studien ska ha rätt att bestämma över sin 

medverkan. För vår del innebar detta att vi inte enbart kunde fråga barnen om de ville delta i 

studien, vi behövde även få tillåtelse av deras vårdnadshavare, då barnen var mellan fem och 

sex år gamla (Codex, 2002, s. 9). När vi skickade informationsbreven bifogade vi även 

medgivandeblanketter, som skulle fyllas i av vårdnadshavarna och sedan lämnas in till 

förskollärarna dagen innan observationen skulle genomföras. Samtliga vårdnadshavare och 

deltagare, dvs. barnen, samtyckte till att delta i observationstillfällena som ingår i vår studie. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien inte ska kunna identifieras av 

utomstående personer. Det innebär även att den insamlade data ska förvaras på ett säkert sätt 

så att obehöriga inte kan få tag på den. Det innebär även att vi som genomför undersökningen 

har tystnadsplikt (Codex, 2002, s. 12). Därför har vi valt att inte nämna något barn vid namn. 

Detsamma gäller förskolan och staden där undersökningen genomförs. Detta för att minska 

risken för att något barn ska kunna identifieras. 

Det sista kravet vi tagit hänsyn till är nyttjandekravet. Detta krav betyder att det insamlade 

materialet enbart får användas för forskningens ändamål. Uppgifterna får inte ges ut till 

obehöriga och inte heller utlånas till icke-vetenskapliga syften (Codex, 2002, s. 14). Därför 

har vårdnadshavarna och förskolecheferna fått reda på att det insamlade materialet, dvs. 

anteckningarna och ljudinspelningarna från observationerna, kommer att förstöras så snart 

studien har blivit godkänd. Detta för att garantera att data inte kan användas i något annat 

syfte än denna studie. 
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4.1.3 Diskursanalys 

Vi har valt att använda diskursanalys som metod för att analysera observationsmaterialet. Det 

är en metod som kan användas för att analysera texter. Genom diskursanalysen kan man 

upptäcka de diskurser som är dominerande och motstridiga i den insamlade data. Den kan 

väcka nya frågor och öppna upp nya perspektiv att se på det utvalda området (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 354 – 355; Dolk, 2013, s. 61).   

Innan vi fördjupar oss i vad diskursanalys innebär vill vi börja med att reda ut vad en diskurs 

är. Med diskurs menar vi som Hellman (2013, s. 31) att det är ett begrepp som beskriver ett 

sätt att tala och förstå världen. Detta innebär att en del kunskap bedöms som sann och skapar 

på så sätt normer för vad som är sant respektive falskt. Det som anses vara sant ges specifik 

makt. Detta innebär, enligt Eidevald (2011, s. 101), att en del diskurser vidmakthåller normer 

och sociala ordningar, medan andra bråkar med och utmanar dessa.  

Då ”olika diskurser innehåller olika sanningar” (Eidevald, 2011, s. 100-101) kan de definiera 

både handlingsutrymmen och tankar, men de kan även begränsa dessa. Dessa diskurser 

återskapas då människor upprepar dem genom sociala handlingar, men de kan även förändras 

genom att nya handlingar blir accepterade. Exempelvis har pojkar och flickor andra 

handlingsalternativ idag än vad de hade på 1800-talet. 

Diskurser kan ta sig uttryck exempelvis genom att vi kan förstå vad en pojke är genom att 

veta att han inte är en flicka. Genom att jämföra ord kan mening skapas via språket. Denna 

uppdelning mellan könen kan ses som självklar i och med att den grundar sig på en eller flera 

diskurser, som uttrycker att pojkar är aktiva och äventyrliga medan flickor är lugna och 

omhändertagande. Det är genom sådana diskurser som tankar och handlingsutrymmen 

möjliggörs och begränsas (Eidevald, 2011, s. 99-100).   

Börjesson och Palmblad (2007, s. 10) menar att bilder konstituerar vår värld, vilket innebär att 

de likaväl som språk, platser, föremål och fenomen representerar olika saker. Exempelvis 

menar de att en bild av en hjälm med horn kan representera den urgamla nordiskheten. Vi vill 

dock poängtera att detta kan vara en felaktig bild av den fornnodiska kulturen, men att den har 

fått representera denna tid på grund av att den genom tiderna ständigt har reproducerats. 

Bilder utgör därför en diskurs som är med och skapar och återskapar världen.   

Som vi nämnde tidigare valde vi inte ut några kategorier för sortering innan vi genomförde 

observationerna. Istället har vi valt att låta barnens tankar och åsikter avgöra vilka diskursiva 

ramar som kommer att gälla. Det innebär att vi inriktar oss på vad som kan kvalificeras som 

verkligt och sant för den här gruppen, på en viss plats och under en viss tid (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 11). Börjesson och Palmblad (2007, s. 15) menar att det är ett bra 

alternativ att låta deltagarna i undersökningen avgöra vilka kategorier som blir relevanta för 

studien. Detta då de menar att det kan vara svårt för forskaren att avgöra vad som är relevant 

för just denna undersökningsgrupp innan man genomfört undersökningen.  

Vi är medvetna om att det inte finns några färdiga mallar för diskursanalyser (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 381). Därför har vi skapat en egen struktur där vi började med att avgränsa 
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det transkriberade observationsmaterialet. Avgränsningen genomfördes med hjälp av våra 

forskningsfrågor samt det barnen uttryckte för att på så sätt få fram det som kan vara 

intressant för vår studie. I vår diskursanalys har vi försökt närma oss barns perspektiv för att 

på så sätt synliggöra det som varit viktigt och intressant för barnen, detta perspektiv förklaras 

i delen 4.1.4 Reflektion. Vi läste igenom materialet ett flertal gånger för att på så sätt sortera 

innehållet utifrån relevanta kategorier. Det som barnen samtalade mycket om under samtliga 

observationstillfällena avgjorde vilka kategorierna blev i vår diskursanalys. Vi diskuterade 

kategorierna fram och tillbaka med varandra. Vi försökte sortera det barnen sagt utifrån olika 

kategorier, på så sätt valdes några kategorier bort och några slogs ihop. De kategorier som 

kunde sortera det transkriberade observationsmaterialet bäst var följande: kön, egenskaper, 

utseende, kläder, personlighet, handlingar och social status. Kategorin kön inbegriper de ord 

som barnen uttryckt vid observationstillfällena, exempelvis pojke, flicka, man, kvinna, han 

och hon. Kategorin egenskaper behövdes då barnen pratade om olika karaktärsdrag, 

exempelvis tjuvaktighet. Det förekom även övernaturliga egenskaper i form av superkrafter, 

magiska krafter med mera. Barnen samtalade även om vampyrer, zombies, jättar och robotar, 

som vi valt att placera under kategorin egenskaper. Barnen beskrev ofta karaktärernas, dvs. 

hjältarnas och skurkarnas utseende, vilket gjorde att en sådan kategori behövdes. Där väljer vi 

att ta upp frisyr, hårfärg, hudfärg, ögonfärg, tänder och storlek. Även åsikter om karaktärernas 

utseende, så som tjusig, konstig och tokig går in under denna rubrik. Kategorin kläder 

behövdes då barnen kunde ge utförliga beskrivningar av karaktärernas kläder i form av färg, 

klädesplagg, symboler, accessoarer med mera. Barnen kunde även beskriva ifall karaktären 

var snäll eller elak vilket gjorde att kategorin personlighet behövdes. Oftast följdes 

personlighetsbeskrivningar av handlingar. Det kan handla om vad karaktären gjorde som var 

snällt eller elakt. Avslutningsvis behövdes en kategori för social status. Detta då barnen gav 

exempel på karaktärer som satt i fängelse och som inte hade pengar samt karaktärer som ville 

uppfattas som ”vanliga”.  

Dessa kategorier kommer att strukturera upp resultatdelen (5.1 Vad ritar barnen till temat 

hjältar och skurkar och hur talar de om deras teckningar?). När vi hade kommit fram till dessa 

kategorier gick vi igenom det transkriberade materialet ett flertal gånger. Dessa gånger hade 

vi fokus på en kategori i taget, t.ex. kläder, för att på så sätt upptäcka hur barnen pratade om 

karaktärernas kläder. För att förtydliga hur sorteringen kunde gå till kommer vi nu att citera 

ett barn från ett av våra observationstillfällen och därefter ge en förklaring på vilka kategorier 

vi kan urskilja: ”Jag börjar med en superhjälte och det ska vara en tjej som har långt, gult hår.”  

Här kan vi urskilja en hjälte som dessutom är en superhjälte, vilket vi sorterar under kategorin 

egenskaper. Det är en tjej, vilket faller under kategorin kön. Denna karaktär hade långt, gult 

hår, något vi sorterar under kategorin utseende.  

Barnens teckningar kunde styrka det barnen sagt under observationstillfällena men även fylla 

i fakta som de inte nämnt, exempelvis färger på karaktärernas kläder samt symboler på dessa. 

Vi kunde även studera karaktärernas placering genom barnens teckningar, dvs. om karaktären 

var placerade till höger eller vänster, uppe eller nere på pappret, något som barnen själva 

aldrig nämnde. Vi kunde även använda barnens teckningar för att studera likheter och 
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skillnader mellan de olika karaktärerna. Genom att studera barnens uttalande och teckningar 

kunde vi synliggöra vad barnen uppfattade som normativ bland hjältar och skurkar. 

 

4.1.4 Reflektion 

I denna del redogör vi för vilka perspektiv vi använt som metod när vi har reflekterat över 

observationstillfällena, diskursanalysen, resultatet samt analysen av resultatet. När vi 

genomförde observationerna intog vi ett kritiskt värderande förhållningssätt, vilket vi 

förklarar nedan. För att få svar på våra forskningsfrågor: vad ritar barnen till temat hjältar 

och skurkar? Hur talar barnen om sina teckningar? behövde vi synliggöra barnens tolkningar, 

därför försökte vi närma oss barns perspektiv när vi genomförde diskursanalysen och 

redovisade resultatet. När vi analyserade resultatet och försökte synliggöra forskningsfrågan: 

Vilka normer framträder i barnens teckningar och uttalanden?, valde vi att inta ett 

barnperspektiv, detta då vi tolkade det barnen sagt och ritat. 

När man genomför en observation filtrerar man den insamlade data, något som kan påverkas 

av ens privata tolkningar, vilket gör att det kan bli svårt att förstå vad aktiviten betyder för 

deltagarna (Bell, 2006, s. 188). Vi bestämde oss för att inta det som Bjørndal (2005, s. 34-35) 

benämner som ett kritiskt värderande förhållningssätt. Med detta menar vi att vi var 

medvetna om risken att lägga in våra egna värderingar i observationen. Vi visste att våra 

tidigare erfarenheter på ett eller annat sätt kunde påverka hur vi uppfattade informationen som 

barnen delgav oss. Därför försökte vi förhålla oss kritiskt till våra egna tolkningar. Detta 

kunde ta sig uttryck genom att vi ifrågasatte varandras tolkningar när vi analyserade det 

insamlade materialet. 

I vår undersökning var det viktigt att synliggöra barnens synsätt på, uppfattning om och 

erfarenheter av det som är normativt bland hjältar och skurkar. Därför försökte vi närma oss 

barns perspektiv när vi genomförde diskursanalysen och redovisade resultatet. Vi insåg att vi 

inte kunde inta detta perspektiv när det var dags för oss att analysera resultatet, detta då vi 

tolkade det barnen sagt. Därmed analyserades resultatet utifrån ett barnperspektiv.  

 

4.1.4.1 Barns perspektiv  

När fokus ligger på barns egna uppfattningar och erfarenheter, dvs. när barn själva beskriver 

hur de upplever omvärlden, utan vuxnas tolkningar, kan det benämnas barns perspektiv. Detta 

perspektiv syftar på uppfattningarna hos barnen själva, och inte på vuxnas tolkningar av 

barnens upplevser. Tidigt i livet utvecklas barns erfarenhetsmässiga kunskap om den sociala 

och fysiska miljö som de liver i. Under uppväxtens gång utvecklar barn sin förmåga att 

reflektera kring erfarenheterna som de har samlat på sig (Svenning, 2011, s. 47; Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011, s. 6, 42). Sommer m.fl. (2011, s. 42) menar att 

barns perspektiv förändras under livets gång, då de samlar på sig nya erfarenheter och 

uppfattningar om sin omvärld. 
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Vi är medvetna om att möjligheten att förstå barnens perspektiv fullt ut är begränsad. Detta då 

förståelsen för barns perspektiv enligt Johansson (2003, s. 43-44) i grunden handlar om de 

perspektiv vi har själva. Våra tidigare erfarenheter påverkar alltid mer eller mindre våra 

tolkningar av andra personers handlingar och uttryck. Därför blir det viktigt att se till hela 

situationen när man ska tolka barns agerande, vilket innebär att man måste ta hänsyn till hur 

barnen påverkas av de andra närvarande barnen och vuxna. Detta då det kan uppstå 

tvetydighet. Exempelvis kan ett barns handling påverkas av ett annat barns åsikt eller av 

närvaron av en främmande vuxen.  

 

4.1.4.2 Barnperspektiv 

Vuxnas försök att förstå barns handlingar, erfarenheter och uppfattningar av världen, kan 

benämnas barnperspektiv. Vuxna som intar ett barnperspektiv försöker tolka barns ord och 

handlingar, i strävan om att så realistiskt som möjligt rekonstruera barns perspektiv. Dock 

kommer barnperspektivet enbart representera vuxnas objektifiering av barn. Perspektivet kan 

framställas genom att man som vuxen observeras barns handlingar i olika situationer och är 

lyhörd för deras tankar, därefter måste den insamlade data tolkas. När man tolkar det 

insamlade materialet ska man så realistiskt som möjligt, rekonstruera barnens perspektiv 

genom vetenskapliga tankar. Detta för att kunna utveckla en förståelse för hur barnen 

uppfattar omvärlden (Halldén, 2007, s. 170; Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 

2011, s. 6, 39, 42). 

I mötet med andra människor bär vi med oss alla upplevelser, kunskaper, erfarenheter, tankar 

och känslor som vi tillägnat oss. Dessa hjälper oss att filtrera våra intryck och ger oss ett 

perspektiv mot de situationer vi stöter på och världen i stort. Perspektiven är dock 

föränderliga, då vi hela tiden mottar nya intryck. Enligt Svenning (2011, s. 46) skapas och 

fungerar ett barnperspektiv på samma sätt. Det barnperspektiv man har påverkar ens val man 

gör, och det styr även ens sätt att bemöta, skapa relationer och samspela med barn.  

Hellman (2013, s. 15-16) menar att det finns dilemman med de här två perspektiven. När man 

som vuxen ska presentera barns perspektiv, finns det stor risk att det insamlade materialet 

vrids mot en betoning av subjektiva förståelser, dvs. att det inte blir en identisk tolkning av 

barns syn på världen, utan en tolkning som anpassats för att bli begriplig för oss vuxna. Ett 

barnperspektiv däremot har dilemmat att man som vuxen har ett specifikt fokus och intresse 

när man exempelvis observerar barn. Vilket gör att vi inte kan få en sann bild av barns liv. Vi 

kan enbart få förståelse för just det här barnets eller barngruppens vardagsliv, på lokalnivå. 

Exempelvis vilka normer just den här barngruppen uppfattar bland hjältar och skurkar. 

 

4.2 Arbetsfördelning 

I denna del ger vi en beskrivning av hur arbetet har fördelat under hela studiens gång.  
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Vi båda har varit involverade i och arbetat fram samtliga delar i denna studie. Severina 

Kanasaite hade huvudansvar för att arbeta fram de teoretiska utgångspunkterna samt 

normkritiska studier i förskolan. I dessa delar har Therese Boberg korrigerat texten för att ge 

studien ett enhetligt språk. Therese Boberg har haft huvudansvaret för att forska i hur barn 

påverkas av barnlitteratur och dess illustrationer samt metoddelen.  Till dessa delar har 

Severina Kanasaite bidragit med goda litterära referenser. Resterande delar i studien, dvs. 

genomförandet av observationerna, resultatredovisningen, analysen av resultatet samt 

diskussionen, har arbetats fram av oss båda.  

 

5.0 Resultat 

Nedan följer resultatet av våra genomförda observationer. Genom det barnen uttryckte och 

ritade kunde vi få reda på var ifrån barnen fått inspiration till hur hjältar och skurkar kan se ut. 

Vi fick även svar på våra forskningsfrågor: vad ritat barnen till temat hjältar och skurkar? Hur 

talar barnen om sina teckningar? Vi kommer nu att redovisa det barnen ritat och hur de talat 

om sina teckningar samt var de funnit inspiration till dessa tolkningar.  

I denna del försöker vi närma oss barns perspektiv, vilket innebär att vi enbart återberättar det 

som barnen uttryckt. Vi har inte värderat det barnen sagt eller ritat, då vi endast vill visa upp 

barnens tolkningar. Vi vill dock poängtera att alla barn inte samtalade om alla kategorier, 

därför kommer barnen att citeras olika mycket. När barnen berättat något som berörde deras 

teckning har denna antingen bifogats, alternativt att läsaren hänvisas att se bilaga 8.3 där 

samtliga teckningar finns tillgängliga. Vi har även valt att citera barnen när de berättat något 

som valt relevant för temat, det kan handla om att barnen samtalade med varandra om hjältar 

och skurkar. Då barnen inte pratar om sina teckningar kommer ingen hänvisning till dessa ske.  

 

5.1 Vad ritar barnen till temat hjältar och skurkar och hur talar de om deras teckningar? 

När observationerna var transkriberade genomförde vi en diskursanalys av det insamlade 

materialet. Vi började med att strukturera upp det transkriberade materialet i olika kategorier. 

Kategorierna valdes utifrån det barnen hade uttryckt och visat medvetenhet kring samt deras 

beskrivningar av det de ritat. Vi kom fram till följande kategorier: kön, egenskaper, utseende, 

kläder, personlighet, handlingar och social status. Barnens teckningar kunde styrka det barnen 

sagt under observationstillfällena men även fylla i fakta som de inte nämnt. Resultatet 

kommer att redovisas utifrån kategorierna som vi nämnt.  

Kön:  

Första observationstillfället 

Vi börjar med att redovisa observationstillfälle ett, där barnen kommer att benämnas som B1, 

B2, B3 och B4. Samtliga barn lät oss fotografera deras teckningar och de kunde delge 

information om dessa.  Vid detta observationstillfälle berättade några barn vilket kön deras 
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karaktärer hade, medan några berättade om detta efter att vi ställt frågan om karaktären var en 

flicka eller pojke. Vi citerar ett barn (B2) som berättade att ”Jag börjar med en superhjälte, 

och det ska vara en tjej som har långt gult hår”. Här pratar barnet om sin karaktärs kön, dvs. 

tjej, i samtal med en kamrat och den deltagande observatören (Severina). Se bilaga 8.3, 

teckning av B2 (första observationstillfället). Könet kunde även talas om på andra sätt, 

exempelvis berättade B1 om sin skurk som var ”En zombieflicka”. Här nämns könet i 

samband med en beskrivning av en egenskap, dvs. zombie-flicka. Se bilaga 8.3 teckning av 

B1 (första observationstillfället). Severina ställde även frågan om skurken var en pojke eller 

flicka, då bekräftade B1 att det var en flicka. Om barnen inte nämnde karaktärens kön själva 

kunde vi ställa frågan om karaktären var en flicka eller pojke. Exempel på detta ges i citatet 

nedan: 

Severina: Är det en superhjälte som är en tjej eller kille? 

B2: En tjej. 

B1: Min är en kille. Det finns superhjältar som är tjejer. 

Karaktärens kön kunde även förmedlas genom att barnen benämnde karaktären som han eller 

hon. Exempelvis sade B4 vid ett tillfälle att ”Vet du vad de säger. De säger: han är brottsling”. 

Se bilaga 8.3, teckning av B4 (första observationstillfället). 

För att sammanfatta barnens beskrivningar av hjältars kön var det ett av barnen (B2) som 

berättade om sin ritade hjälte som var kvinna. B1, B3 och B4 berättade att de ritade hjältar 

som var män. Som vi nämnde tidigare berättade B1 att den hjälten hen ritade var en kille, men 

att hen uttryckte medvetenhet om att det fanns hjältar som var tjejer. När det kom till 

beskrivningarna av de ritade skurkarna berättade B1 och B3 att deras skurkar var kvinnor, 

medan B2 och B4 sa att ritade skurkar som var män. 

Andra observationstillfället 

Nedan redovisas observationstillfälle två, där barnen benämns som B5, B6 och B7. B5 ville 

inte rita hjältar och skurkar, men hen ville däremot berätta om dessa karaktärer, dock ingen 

information som berör kön. Vid ett tillfälle under denna observation ställde den deltagande 

observatören (Therese) ett flertal frågor. Exempelvis kunde frågor om vilket kön karaktären 

hade ställas. Citatet nedan är ett exempel på detta: 

Therese: Är skurken en pojke eller en flicka? 

B6: Min skurk är en pojke. (Se bilaga 8.3, teckning av B6 (andra 

observationstilfället)). 

Om inte könet nämndes på detta sätt kunde de beskrivas i form av han eller hon. B7 berättade 

om sin skurk och sa att ”Jag ritar kläderna nu. Han har tjuvat de här kläderna”. Se bilaga 8.3, 

teckning av B7 (andra observationstillfället). 
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Sammanfattningsvis berättade B7 att hen ritade en skurk som var en kvinna och en hjälte som 

var en man. B6 berättade att hen ritade en skurk som var en man, men hen berättade inte 

vilket kön den ritade hjälte hade.  

Tredje observationstillfället 

Vid det tredje observationstillfället deltog fyra barn, som kommer att benämnas B8, B9, B10 

och B11. Samtliga barn lät oss fotografera deras teckningar och de kunde delge information 

om dessa. När det kom till hjältars och skurkars kön kunde dessa beskrivas på liknande sätt 

som i de tidigare observationstillfällena. I citatet nedan ser vi benämningen han när två barn 

samtalade om Spindelmannen och B10:s teckning:   

B10: Han är på film.  

B9: Han kan göra spindelnät. Han kan rädda folk. 

  
Spindelmannen är till höger, teckning av B10 (tredje observationstillfället). 

Könet kunde även delges genom att barnen svarade på den deltagande observatörens (Therese) 

frågor gällande kön. Vid ett tillfälle ställde Therese frågor om hjälten som B9 ritade. Therese 

frågade om hjälten var en pojke eller flicka. B9 gav svaret ”Pojke” (Se bilaga 8.3, teckning av 

B9 (tredje observationstillfället)). 

Vid ett tillfälle ställde den deltagande observatören en normkritisk fråga, då hon frågade 

barnen om Spindelmannen kunde vara en tjej. Barnen gav följande svar: 

Therese: Kan Spindelmannen vara en tjej? 

B10: Nääää!  

Therese: Varför inte? 

B10: För det hörs på namnet spindel-mannen. 

B9: Men han heter inte det. 

B8: Spindelmannen är en man. Då är det en kille.  

Therese: Vad skulle den heta om det var en tjej då? 

B10: Spindelgumman. 
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B9: Eller spindeltjejen. 

B10 berättade att hen valde att rita två hjältar som var män, därför ritade hen inte någon skurk, 

men hen kunde däremot ge oss förklaring på hur skurkar kan se ut, dock fick vi inte reda på 

vilket kön dessa kunde ha. B8 och B9 valde att rita hjältar och skurkar som var män. Dessa tre 

barn var inblandade i diskussionen om huruvida Spindelmannen kunde vara en tjej.  

Egenskaper:  

Första observationstillfället 

Vid första observationstillfället samtalade barnen och den deltagande observatören (Severina) 

om superhjältar. I denna konversation gav barnen en beskrivning av vad superhjältar är:  

Severina: Vad innebär det att vara superhjälte? 

B2: Det är samma sak som en hjälte fast man har mer krafter.  

Severina: Vilka krafter kan superhjältar ha? 

B2: Det finns iskrafter. 

B1: Eld. 

B3: Man skulle också kunna ha alla slag krafter på samma gång. 

B2: Man kanske kan ha djurkrafter. Växtkrafter.  

I konversationen ovan ges exempel på att en hjälte kan vara en superhjälte, vilket innebär 

enligt barnen att den har mer krafter än en hjälte. Vi får även exempel på vilka krafter som 

finns, så som iskrafter, eld, djurkrafter och växtkrafter samt att man kan ha alla slags krafter 

på en och samma gång. Vid ett annat tillfälle beskrev ett barn en karaktär som hen ritade (se 

bilaga 8.3, teckning av B3 (första observationstillfället)): 

B3: Det här är en skurk som är vampyr. 

Severina: En vampyr, okej. Vad är en vampyr för något? 

B3: Det är en slags elak. 

B2: Den kan förvandla sig till en fladdermus. 

Här ges ett exempel på en skurk som har egenskapen att vara vampyr. Vampyren är ”en slags 

elak” som kan förvandla sig till en fladdermus.  

B3 ritade en hjälte som hen hade sett på tv-programmet Sagomattan och hen berättade 

följande: ”Ja och där finns det en robot som är allergisk mot katter. Och det är en superhjälte 

som har katten och den heter Snarkus och jag håller på att rita den”. Här kan vi urskilja 

egenskaperna superhjälte och att det är robot som är allergisk mot katter. Se bilaga 8.3, 

teckning av B3 (första observationstillfället). 
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I citatet nedan berättade B4 om sina hjältar, Ninja turtles, samt om sin skurk som är fotsoldat: 

B4: Vet du vad jag har sett? Ninja turtles. 

Severina: Kan du berätta vad det är? 

B3: Det är några sköldpaddor. 

B4: Ja, det är fyra sköldpaddor. 

B1: Ja, de är bröder som är ninjor. 

[…] B4: Vet du vad alla de här heter som är skurkar? Fotsoldater. 

I detta citat beskrev B4 sina hjältar, Ninja turtles, med egenskaperna att vara sköldpaddor som 

är bröder och ninjor. B4 beskrev även teckningens skurk som är en fotsoldat.  

 
Två Ninja turtles till vänster och en fotsoldat till höger, teckning av B4 (första observationstillfället). 

Vid detta observationstillfälle samtalade barnen om en mängd egenskaper, så många att vi 

inte kan citera alla. Därför väljer vi nu att presentera alla egenskaper som barnen berättade att 

hjältar hade: superhjälte, robot, superbebisar, krafter (iskrafter, eld, alla slags krafter, 

djurkrafter, växtkrafter), djur, Ninja turtles (sköldpaddor, bröder, ninjor), eldskjutande. 

Skurkarnas egenskaper kunde beskrivas på följande sätt: människor, robotar, Krang och 

fotsoldat (från tv-serien Teenage mutant ninja turtles), brottsling, tjuv, pappa, ond kraft, 

vampyr (fladdermus), en slags elak, zombieflicka, ond blixtkraft. 

Andra observationstillfället 

Vid ett tillfälle under det andra observationstillfället frågade den deltagande observatören 

(Therese) vad som gör karaktären till en skurk, då svarade B6 att ”han kan tjuva saker, han 

kan ta saker. Skurkar är en slags tjuv”. Egenskapen som skurkar ges är att vara ”en slags tjuv”. 

Vid ett annat tillfälle sa B6 följande citat: 

B6: Det här är en jättekonstig skurk. 

Therese: Är skurken konstig? 

B6: Ja. 
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Therese: Varför är den konstig för? 

B6: För att den ser ut som en maskin.  

 
Skurken som är ”jättekonstig” till höger. Teckning av B6 (andra observationstillfället). 

I citatet ovan ges skurken egenskapen att vara jättekonstig på grund av hur den ser ut. 

Vid detta observationstillfälle talade barnen inte om hjältarnas egenskaper, däremot gavs 

skurkar egenskaperna att vara ”en slags tjuv” och att vara jättekonstig. 

Tredje observationstillfället 

När barnen satt sig vid bordet utbrast B10 ”Nu vet jag! Jag ska göra en Spindelmannen”. 

Därefter frågade den deltagande observatören (Therese) vad Spindelmannen var för något. 

B10 svarade då att ”Han är en hjälte” (se bilaga 8.3, teckning av B10 (tredje 

observationstillfället)). I denna konversation får vi reda på att barnet väljer att rita en 

seriefigur, därmed ges hjälten egenskapen att vara Spindelmannen. 

Den deltagande observatören (Therese) ställde frågor till B9 angående hens skurk (se bilaga 

8.3, teckning av B9 (tredje observationstillfället)). Therese frågade bl a. varför skurken var 

elak, B9 svarade att ”Därför för att, man kan kalla den för en tjuv, för den tar massa saker”. I 

denna beskrivning ges skurken egenskapen att vara någon man kan kalla för tjuv. 

Vid ett annat tillfälle samtalade Therese med B8 om hens teckning, se bilaga 8.3, teckning av 

B8 (tredje observationstillfället). B8 berättade att hen ritade en skurk. Senare sa hen ”Men den 

blir jättekonstig”. Therese frågade varför och B8 svarade ”För den ser tokig ut”. I denna 

konversation beskrivs skurken som konstig, vilket innebär att den ges egenskapen att vara 

konstig, detta för att den ser tokig ut.  

Vid det tredje observationstillfället samtalade barnen mycket lite om hjältars och skurkars 

egenskaper, dock nämndes Spindelmannen, superhjältar och tjuvar i deras beskrivningar.  

Utseende:  

Första observationstillfället 

Vid ett tillfälle under det första observationstillfället ställde den deltagande observatören 

(Severina) frågor om tjuven som B2 ritade (se bilaga 8.3, teckning av B2 (första 

observationstillfället)): 

Severina: Är tjuven en hjälte eller skurk? 
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B2: En skurk. Jag ska göra ett stort sår här uppe på skurkens ansikte, det är en 

polis som har skjutit där. Den är lite mindre. 

Severina: Är tjuven mindre? 

B2: Ja. 

I detta citat kan vi urskilja två faktorer som kan beskriva karaktärens utseende. Dels har 

karaktären ett stort sår i ansiktet samt att den är ”lite mindre”, vilket innebär att storleken 

beskrivs.  

I en konversation om skurkar som är vampyrer berättade B3 att ”Ja, en vampyr kan förvandla 

sig till en fladdermus. Och så har den vassa tänder och blod är dennes mat. Om den biter 

någon då suger den upp blod”. Här ges ett exempel på hur barnen kunde beskriva en karaktärs 

utseende, dvs. att vampyren har vassa tänder. 

 
Skurk med vassa tänder till vänster, hjälte till höger, teckning av B3 (första observationstillfället).  

Vid ett fåtal tillfällen beskrevs hjältarnas utseende. B2 berättar om sin hjältes utseende i 

följande citat ”Jag börjar med en superhjälte, och det ska vara en tjej som har långt gult hår”. 

Här beskrivs hjältens frisyr med att den har långt, gult hår. B3 berättar att även hens hjälte har 

gult hår i följande citat ”Hjälten har gult hår och mantel”. Dessa två citat är de enda citaten i 

det första observationstillfället som beskriver hjältarnas utseende. 

Vid detta observationstillfälle beskrivs skurkarnas utseende på olika sätt. Sammanfattningsvis 

beskrevs skurkars utseende med följande ord: Stort sår på skurkens ansikte, lite mindre, 

farliga tänder, vassa tänder, vampyrtänder, långt svart hår, blåa ögon samt brungröna ögon. 

Andra observationstillfället 

Vid ett tillfälle under det andra observationstillfället frågade den deltagande observatören 

(Therese) hur hjältar och skurkar kan se ut. I följande konversation samtalade B6, B7 och 

Therese om hur en skurk kan se ut: 

Therese: Hur ser ut en skurk ut då? 

B6: Skurk? Det här är min skurk. Den har krulligt hårt. Den är 

ganska stor. (Se bilaga 8.3, teckning av B7 (andra 

observationstillfället)). 
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B7: Min kan bli stor.  

 
Skurken som kan bli stor till höger. Teckning av B7 (andra observationstillfället). 

I citatet ovan beskrivs skurkarnas utseende med att de har krulligt hår samt att den är ganska 

stor.  

B5 valde att inte rita hjältar och skurkar. Vid ett tillfälle frågade Therese B5 hur hen trodde att 

en hjälte kunde se ut. Svaret från B5 blev ”En hjälte är tjusig”. Detta citat beskriver en åsikt 

om hjältars utseende. Detta är även den enda beskrivningen av hjältars utseende som beskrevs 

vid andra observationstillfället. 

Som vi nämnde tidigare berättade B7 att hens skurk blev konstig på grund av hur den såg 

ut. ”För att den ser ut som en maskin” svarade B7 då Therese frågade varför skurken blev 

konstig.  

Sammanfattningsvis beskrivs skurkars utseende på följande vis: krulligt hår, ganska stor och 

att den ser ut som en maskin.  

Tredje observationstillfället 

I en konversation mellan den deltaganade observatören (Therese) och B9, berättade B9 om sin 

hjälte (se bilaga 8.3, teckning av B9 (tredje observationstillfället)). Therese frågade om hjälten 

var stor eller liten. B9 svarade att ”Nej, den ska vara stor”. Här beskrevs hjältens utseende 

med att den är stor. Senare berättade B9 att ”Skurken är en pojke. Den ska vara stor”. Även 

skurken som B9 ritade beskrevs som stor. 

I ett samtal mellan Therese och B8 berättade B8 om sin skurk som blev konstig och sa 

att ”För att den ser tokig ut”, se bilaga 8.3, teckning av B8 (tredje observationstillfället). 

Senare i konversationen berättade B8 att skurken var ”Jätte, jätte, jätte, jätteliten”. I denna 

konversation beskrevs skurkens utseende på olika sätt. Den beskrevs som att den ser tokig ut 

och att den är jätte, jätte, jätte, jätteliten. 

Under detta observationstillfälle gavs endast en beskrivning av en hjältes utseende, där den 

beskrevs som stor. Skurkars utseende beskrevs med ord som: Stor, den ser tokig ut samt att 

den är jätte, jätte, jätte, jätteliten. 

Kläder:  

Första observationstillfället 
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Då B1 började rita berättade hen att ”Här är en mantel”. Senare berättade hen att manteln 

ritades ”Till en superhjälte” (se bilaga 8.3, teckning av B1 (första observationstillfället)). I 

detta samtal får vi reda på att hjälten tilldelades en mantel, vilket vi placerar under kategorin 

kläder. I en annan konversation samtalade B2 och B3 om sina hjältar. Även i denna 

konversation talade barnen om mantlar, se citatet nedan: 

B2: Och så kan han flyga. 

Severina: Han kan flyga också. 

B3: Ja, det är därför jag ritar en mantel. (Se bilaga 8.3, teckning av B3 (första 

observationstillfället)). 

B2: Den här har också en mantel så den kan flyga. (Se bilaga 8.3, teckning av 

B2 (första observationstillfället)).  

Senare berättade B2 om sin hjältes kläder och sa att ”Den här superhjälten heter Maja. Den 

har ett M där” medan hen pekade på hjältens kläder. Här ges en beskrivning av hjältens kläder, 

där det finns en symbol på klädesplagget. B2 berättade även att hens skurk hade en randig 

tröja. Senare följde denna konversation: 

Severina: Varför är det randigt här? 

B2: För det brukar tjuvar ha i filmer.  

B4: Det har tjuvarna i lego. 

 
Hjälten Maja (till vänster) med bokstaven M på kläderna. Skurken med randiga kläder till höger. Teckning av B2 (första 

observationstillfället). 

I konversationen ovan beskrevs skurkens kläder som randiga. Även B3 berättade om sin skurk 

som är en vampyr och sa att ”Den här ska ha en randig tröja”.  

B1 berättade om sin hjälte som heter Liam. Om man tittar teckningen som hen ritat kan vi 

urskilja ett spegelvänt gult L på hjältens klädesplagg, se bilden nedan: 
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Hjälten Liam (till vänster) med bokstaven L på sina kläder. Skurken som är vampyr till höger. Teckning av B1 (första 

observationstillfället). 

B4 som ritat en fotsoldat som skurk berättade att ”Han har en dräkt som är svart, blyerts och 

röd”. Här beskrevs skurkens kläder med hjälp av färger.  

Hjältarnas kläder har vid detta observationstillfälle beskrivits med följande ord: Mantel, blå 

mantel samt klädesplagg med en bokstav på (M och L). Skurkarnas kläder har beskrivits med 

ord som: Randig tröja, en dräkt som är svart, blyerts och röd, tjuvkläder samt kläder som har 

färgerna svart, röd, brun och blyerts. 

Andra observationstillfället 

Vid detta observationstillfälle beskrevs endast en karaktärs kläder. Det var B6 som pratade 

om sin skurk och berättade att ”Jag ritar kläderna nu. Han har tjuvat de här kläderna”. Här 

beskrivs kläderna som stulna. Det är inget som syns, men det är något som barnet själv talar 

om, se bilaga 8.3, teckning B6 (andra observationstillfället).  

Tredje observationstillfället 

B8 berättade om sin hjältes mantel, som vi valt att ta upp under kategorin kläder. B8 sa ”En 

hjälte, med blå mantel. Spindelmannen har en mantel” (se bilaga 8.3, teckning av B8 (tredje 

observationstillfället)). 

I ett samtal mellan den deltagande observatören (Therese) och B10 berättade barnet om 

Spindelmannen som hen ritade. I citatet nedan får vi reda på att det ser ut att vara spindelnät 

på hjältens kläder som B10 ritade: 

B10: Det ser ut som spindelnät där.  

Therese: På kläderna? 

B10: Ja. Det är därför jag ritar så. (Se bilaga 8.3, teckning av B10 (tredje 

observationstillfället)). 

I följande citat berättade B9 om sin hjältes och sa att ”Jag har sett det i en bok eller på TV att 

det var färgglada kläder på superhjälten”. Därefter frågade Therese om hur skurkens kläder 

såg ut, då berättade B9 att ”Han har kläder som man har i fängelset. De brukar vara lite svarta 

och vita”. I dessa citat beskrevs hjältens kläder som färgglada, medan skurkens kläder 

beskrevs som svarta och vita samt att de är sådana kläder man har i fängelse. 
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Hjälten i färgglada kläder till vänster, skurken i svarta och vita kläder till höger. Teckning av B9 (tredje observationstillfället). 

Vid detta observationstillfälle kunde hjältars kläder beskrivas med följande ord: Mantel, blå 

mantel, stor mantel, ser ut som spindelnät på kläderna, färgglada kläder, rött och blått, brun 

och ljusblåa färger samt superhjälteskläder. Skurkarnas kläder beskrevs med ord som: Svarta 

och vita kläder, kläder som man har i fängelse och att de kunde ha en mindre mantel. 

Personlighet:  

Första observationstillfället 

Hjältars personlighet kunde beskrivas på följande sätt: 

B1: De som är snälla de hjälper oss, det finns dumma också. De förstör. 

B2: De skjuter onda krafter. 

I konversationen ovan berättade barnen att hjältar är snälla för att de hjälper oss. Vi får även 

reda på att det finns dumma hjältar som förstör och skjuter onda krafter. Vid ett annat tillfälle 

berättade B1 om sin skurk. I citatet nedan frågade den deltagande observatören (Severina) om 

skurken var god eller elak. Genom barnets svar på frågan synliggjordes zombiens personlighet: 

B1: Det är en zombie som kan flyga. 

Severina: Okej, en zombie som kan flyga. Är den god eller elak? 

B1: Elak. (Se bilaga 8.3, teckning av B1 (första observationstillfället)). 

I konversationen nedan berättade B2 om sin skurks personlighet då hen berättade att den är 

snäll mot vissa och elak mot vissa: 

B2: Den ska ha randig tröja. Den ska vara en kille som är pappa till ett barn. 

Men den är snäll mot barnet och den tjuvar inte dennes peng. 

Severina: Okej, så tjuven är snäll mot barnet? 

B2: Ja. 

Severina: Så tjuven kan vara snäll ibland? 
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B2: Han är elak mot vissa och snäll mot vissa. Men han är elak mot hjälten. (Se 

bilaga 8.3, teckning av B2 (första observationstillfället)). 

Vid det första observationstillfället kunde hjältars personlighet beskrivas med följande ord: 

Snälla och goda, men det finns dumma också. Skurkarnas personlighet kunde beskrivas som: 

Ond, dum, elak mot vissa och snäll mot vissa samt mot hjälten.  

Andra observationstillfället 

Vid det andra observationstillfället samtalade barnen mycket lite om hjältars och skurkars 

personlighet. Konversationen nedan är det enda från detta observationstillfälle som tar upp 

personlighet. B7 berättade om sin skurk som dödar folk och tar folks skatter, därefter följde 

detta samtal: 

Therese: Vad gör hjälten då?  

B7: Den skjuter så att den blir snäll.  

Therese: Så då blir den snäll när den blir träffad?  

B7: Ja, för den har fixat så att den blir snäll. Den har fixat den 

pistolen. 

I konversationen ovan berättade B7 att hjälten har fixat en pistol och om skurken blir träffad 

av pistolen så blir den snäll.  

Tredje observationstillfället 

Vid det tredje observationstillfället ställde den deltagande observatören (Therese) frågor till 

B9 angående om skurken var snäll eller elak samt om hjälten var snäll eller dum: 

Therese: Är skurken snäll eller elak? 

B9: Elak. 

Therese: Varför är den elak? 

B9: Därför för att, man kan kalla den för en tjuv, för den tar massa saker.   

Therese: Men hjälten, är den snäll eller dum? 

B9: Snäll, för den tar tillbaka sakerna, som han hade tagit. 

Här tilldelades skurken personligheten att vara elak, medan hjälten ansågs vara snäll. Se 

bilaga 8.3, teckning av B9 (tredje observationstillfället). Senare ställde Therese frågor till B8 

angående hens hjälte (se bilaga 8.3, teckning av B8 (tredje observationstillfället)): 

Therese: Är hjälten snäll eller dum? 

B8: Den är… dum. 
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Therese: Är den dum, hjälten? Vad gör den som är dumt? 

B8: De andra de brukar rädda andra, fast han brukar göra fällor för de andra.  

I konversationen ovan får vi reda på att hjälten är dum för att den gör fällor åt andra. En stund 

senare ställde Therese frågor om skurken som B8 ritade: 

Therese: Var den elak eller snäll? 

B8: Elak. 

Therese: Vad gör den som är elakt? 

B8: Den trollar andra till sådana olika, till andra skurkar som den där andra 

skurken säger. 

Det som B8 berättade ovan är att skurkens personlighet är att den är elakt på grund av de 

handlingar som skurken gjorde. I de tre citaten ovan har vi fått reda på karaktärernas 

personlighet genom att vi ställde frågor till barnen om deras teckningar. Sammanfattningsvis 

kunde barnen beskriva hjältar med ord som snälla och dumma. Skurkar kunde beskrivas som 

dumma och elaka.  

Handlingar:  

Första observationstillfället 

Som vi nämnde under kategorin personlighet, frågade den deltagande observatören (Severina) 

hur man är om man är en hjälte. B1 svarade att ”De som är snälla de hjälper oss. Det finns 

dumma också. De förstör” och B2 fyllde i med att säga ”De skjuter onda krafter”. Tack vare 

det barnen berättade i denna konversation fick vi reda på att hjältars handlingar beror på deras 

personlighet. Är det en snäll hjälte kan hen hjälpa oss, men är det däremot en dum hjälte kan 

hen förstöra och skjuta onda krafter. Konversationen fortsatte med att Severina frågade hur 

man är om man är en skurk. B2 svarade att ”Då tjuvar man grejer och sådant”. Här får vi reda 

på en annan handling, att skurkar kan ”tjuva” grejer. 

B3 berättade att hen ritade Snarkus, som är en hjälte som hen har sett på tv-programmet 

Sagomattan. B3 berättade att ”Han hjälper världen”. I detta citat blir hjältens handling att 

hjälpa världen. Se bilaga 8.3, teckning av B3 (första observationstillfället). Konversationen 

fortsatte med att B2 fyllde i information om karaktären och sa att ”Och så kan han flyga”. 

Detta bekräftade B3 genom att säga ”Ja, det är därför jag ritar en mantel”. B2 berättade då om 

sin hjälte och sa att ”Den här har också en mantel så den kan flyga” (se bilaga 8.3, teckning av 

B2 (första observationstillfället)). I denna konversation berättade båda barnen om en handling 

som deras hjältar kunde genomföra. Båda deras hjältar kunde flyga med hjälp av deras 

mantlar. Det beskrevs även skurkar som kunde genomföra denna handling. Exempelvis 

berättade B1 om sin skurk och sa att ”Det är en zombie som kan flyga”. Senare fortsatte B1 

att berätta om sin skurk genom att säga att ”Hon gör en ond kraft på honom” (se bilaga 8.3, 

teckning av B1 (första observationstillfället)). I detta citat beskrevs ännu en handling, som har 

med krafter att göra. 
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I en senare konversation berättade B2 om sin skurk för Severina och sa att: 

B2: Den här har farliga tänder. 

Severina: Vad gör den med de farliga tänderna? 

B2: Den kan bitas med dem och då blir man sjuk. 

I konversationen ovan får vi reda på vad skurken kan göra med sina tänder. Handlingen i 

citatet blir att den kan bitas.  

De handlingar vi fick reda på att hjältar kan genomföra var följande: De dumma hjältarna 

förstör och skjuter onda krafter. De snälla hjältarna hjälper oss och världen. De kan flyga, 

skjuta blixtmagi, försöker skjuta/spruta kraft på onda samt att de skyddar sig mot skurkar. 

Skurkarna kan: Tjuva grejer och sådant, flyga, göra ond kraft, bitas med farliga tänder, 

vampyrer kan förvandla sig till fladdermus, vampyren kan bita någon och suga dennes blod. 

Skurken försöker skada och skjuta på superhjälten och den kan spruta krafter.  

Andra observationstillfället 

Under detta observationstillfälle berättade B6 om sin skurk och sa att ”han kan tjuva saker, 

han kan ta saker. Skurkar är en slags tjuv” (se bilaga 8.3, teckning av B6 (andra 

observationstillfället)). I detta citat beskrivs skurkens handling med ord som att ”tjuva” och ta 

saker. Senare frågade Therese vad hjältar gjorde. Då svarade B6 och B7 att: 

B6: De räddar folk. 

B7: Den här ger tillbaka pengarna från tjuven. 

I konversationen ovan berättade barnen om hjältarnas handlingar. Handlingarna var att rädda 

folk och ge tillbaka pengarna från tjuven. 

Vid ett senare tillfälle pratade B6 och B7 om en hjälte som hade tillgång till en pistol: 

Therese: Vad kan hjälten göra med en pistol? 

B6: Den kan skjuta olika saker. Den kan stoppa skurken. 

B7: Så att den blir rädd! 

B6: Nej, så att den inte skulle kunna springa. Som poliser gör. 

B6 berättade vilken handling hjälten kunde göra med pistolen då hen berättar att den kan 

skjuta olika saker och stoppa skurken. Sedan diskuterade B6 och B7 om varför hjälten ska 

genomföra denna handling. 

Sammanfattningsvis berättade barnen vid detta observationstillfälle om olika handlingar som 

hjältar och skurkar kan göra. Barnen berättade att hjältar kan: rädda folk och ge tillbaka 

pengar från tjuven. En hjälte som har pistol kan skjuta olika saker, stoppa skurken samt att de 

kan använda en pistol och skjuta skurkar så att de blir snälla. Skurkarnas handlingar beskrev 
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barnen med meningar som att: de ”tjuvar” och tar saker samt att de dödar folk och vill ta deras 

skatter. 

Tredje observationstillfället 

Under detta observationstillfälle samtalade barnen om Spindelmannen. B9 berättade att ”Han 

kan göra spindelnät. Han kan rädda folk”. Här redogörs Spindelmannens handlingar som är att 

göra spindelnät och att rädda folk. Senare berättade B9 om sin egen skurk som hen ritade (se 

bilaga 8.3, teckning av B9 (tredje observationstillfället)): 

Therese: Vad är det som är bredvid din figur här? 

B9: Det är en skurk, men den är inte färdig för den har inte tagit på 

sig byxorna än. Han sitter i finkan. 

Therese: Jaha. 

B9: Den har rymt. 

Therese: Har den rymt ifrån fängelset? 

B9: Ja.  

Therese: Varför har den gjort det? 

B9: För den kom loss. 

B9 redogjorde för skurkens handling som var att rymma ifrån fängelset. Senare berättade B9 

att skurken hade tagit en massa saker och att hjälten ”tar tillbaka sakerna som han hade tagit”. 

Här redogörs både en skurks och en hjältes handling. Skurken sägs ha tagit en massa saker, 

medan hjälten tar tillbaka sakerna. Även B11 berättade om sin skurk och sa att ”Han har snott 

pokalen”. Handlingen i detta fall blir att sno något. 

 
Skurken till höger som snott pokalen. Teckning av B11 (tredje observationstillfället). 

B8 berättade om sin hjälte som var elak. Hen berättade att ”De andra de brukar rädda andra, 

fast han brukar göra fällor för de andra”. B8 berättade att andra hjältars handlingar brukar 

vara att rädda andra, fast den här hjälten som hen ritar brukar göra fällor för de andra (se 
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bilaga 8.3, teckning av B8 (tredje observationstillfället)). Konversationen fortsatte med att B8 

berättade om sin skurk: 

Therese: Vad gör den som är elakt? 

B8: Den trollar andra till sådana olika, till andra skurkar som den där andra 

skurken säger. 

Therese: Jaha. 

B9: Är det som att den där andra skurken tar över de andras kropp? 

B8: Ja. 

 I konversationen ovan berättade B8 att skurkens handlingar är att trolla andra till andra 

skurkar. Vi får även reda på att skurken kan ta över andras kroppar. 

Under det tredje observationstillfället redogjorde barnen för hjältars olika handlingar som var 

att: Spindelmannen gör spindelnät och räddar folk, hjältar tar tillbaka saker som skurkar tagit 

samt att de räddar andra. En hjälte kan även trolla fram saker som blivit stulna. En dum hjälte 

däremot gör fällor för andra. Skurkarnas handlingar sades vara: att förtrolla och trolla andra 

till olika skurkar samt att de kan ta över andras kroppar. De kan rymma/smita ifrån fängelset, 

ta en massa saker, stjäla saker, sno pokal, ta saker med magi och förtrolla saker.  

Social status:  

Här redogörs det barnen uttryckt om de olika karaktärerna som passar in under kategorin 

social status. De citat som nämns nedan är de enda vid varje observationstillfälle som berör 

denna kategori. 

Första observationstillfället 

Under det första observationstillfället berättade B2 om sin skurk och sa att ”Den ska vara en 

kille som är pappa till ett barn. Men den är snäll mot barnet och den tjuvar inte dennes peng” 

(se bilaga 8.3, teckning av B2 (första observationstillfället)). Vi har valt att placera ”pappa” 

under kategorin social status.  

B3 berättade om sin hjälte, Snarkus, som hen valde att rita. B3 berättar att: 

B3: Den vill inte visa att den har superkrafter fast att den har det.  

Severina: Varför vill den inte visa det? 

B3: För att den är egentligen ett barn. Så den vill inte visa det. Den 

vill att folk ska tro att den är ett vanligt barn som klär ut sig varje 

dag.  

Severina: Varför tror det att det är så? 
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B3: Jag tror inte att det är så, jag vill att det ska vara så. För det låter 

bra. 

Vi har valt att placera denna konversation under kategorin social status, då B3 berättar att 

hens hjälte vill att folk ska tro att den är ett ”vanligt barn”. Önskan om att vara ett ”vanligt 

barn” är något vi placerar in under kategorin social status. 

Andra observationstillfället 

Vid detta observationstillfälle berättade B7 att ”Skurkar har inte några pengar och tar från 

andra”. Detta passar in under kategorin social status då barnet berättade att skurken inte hade 

några pengar. 

Tredje observationstillfället 

Vid ett tillfälle under det tredje observationstillfället pratade B9 om skurkar och berättade 

att ”De stjäl saker för att få pengar och bli rika. Skurkar vill bli rika”. Detta passar in under 

denna kategori då vi får reda på att skurkar stjäl pengar för att de vill bli rika. Vid ett annat 

tillfälle berättade B9 om sin skurk som hen ritade och sa att ”Han sitter i finkan” (se bilaga 8.3, 

teckning av B9 (tredje observationstillfället)). I detta citat blir den sociala statusen att sitta 

i ”finkan”.  

Genom denna redovisning av resultatet har vi fått en mängd information om vad barnen ritar 

till temat hjältar och skurkar. Vi har även fått reda på hur barnen talar om sina teckningar 

genom denna redogörelse. 

 

5.2 Var ifrån har barnen fått inspiration till deras uttryck och teckningar? 

Denna fråga kunde besvaras genom barnens egna uttalanden, men även genom de frågor som 

vi ställde till barnen. Vid första observationstillfället berättade B3 att ”Jag ritar en superhjälte 

från ett program som heter Sagomattan” (se bilaga 8.3, teckning av B3 (första 

observationstillfället)). B4 berättade att ”Vet du vad jag har sett? Ninja turtles” (se bilaga 8.3, 

teckning av B4 (första observationstillfället)). I de två citaten vi nämnt berättar barnen 

varifrån de funnit sin inspiration till sina hjältar. Både B3 och B4 valde att rita karaktärer som 

kom från deras inspirationskällor. Senare samtalade barnen om olika krafter, då frågade 

B1 ”Har du sett Harry Potter?”, därefter började barnen samtala om en karaktär från denna 

filmserie. Vid ett tillfälle frågade Severina vad barnen hade lärt sig så mycket om hjältar och 

skurkar. B2 svarade ”På Sagomattan” samt ”Jag har lärt mig det i en bok som handlar om hur 

man blir en superhjälte”, B1 svarade ”Från fantasin” och B4 ”I filmen Ninja turtles”. Under 

detta observationstillfälle samtalade barnen om en bok om superbebis. Genom barnens svar 

fick vi reda på att barnen fått inspiration ifrån programmet Sagomattan, filmen Ninja turtles, 

Harry Potter, böcker, samt fantasin.  

Under det andra observationstillfället frågade Therese var barnen hade lärt sig hur hjältar och 

skurkar kan se ut. B7 svarade ”Vet du, jag har sett hjältarna i kataloger. Och skurkar”. Senare 
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började B7 att prata om lego samt Legofilmen. Under tiden som B5 ritade tänder, pekade B6 

på sin tröja som hade ett dinosaurie tryck. B6 pekade på dinosauriens tänder och sa ”Titta här”. 

Sammanfattningsvis pratade barnen om kataloger, lego, Legofilmen samt att barnen tittade på 

sina kläder under observationstillfället. 

Under det tredje observationstillfället pratade B9 om tv-serien Spiderman, Lego-Spiderman 

samt filmen Spiderman, senare berättade B10 att Spindelmannen ”han är på film”. B9 

berättade att hen hade lärt sig om hjältar och skurkar i en bok som hen hade hemma. B9 

fortsatte med att säga ”Ja, det finns massa sagor i den. En är med en skurk och de små 

grisarna. Det är vargen och små getungar”, därefter fortsatte hen att berätta om Rödluvan och 

vargen som fanns i den boken. När B9 berättade om sina karaktärers kläder sa hen att ”Jag har 

sett det i en bok eller på TV” (se bilaga 8.3, teckning av B9 (tredje observationstillfället)). 

Under det tredje och sista observationstillfället pratade barnen om tv-serien Spiderman, Lego-

Spiderman samt filmen Spiderman. Vidare pratade barnen om böcker och inspiration från TV. 

Genom denna redogörelse har vi fått reda på vad som har inspirerat barnen till deras 

teckningar och uttalande. Vi har även fått en aning om hur dessa inspirationskällor påverkat 

deras sätt att rita och uttrycka sig. Detta är något vi kommer att göra en fördjupning av i 

analysen av resultatet. 

 

6.0 Analys av resultat 

I denna del kommer vi att analysera det insamlade materialet utifrån ett barnperspektiv och 

försöker på så sätt synliggöra de normer som barnen gjorde och som därmed framträtt i deras 

teckningar. Vi vill poängtera att detta är våra tolkningar av barnens uttalande och teckningar. 

Vi försöker ha ett normkritiskt förhållningssätt gentemot materialet, men som vi nämnde 

tidigare är vi medvetna om att våra tidigare erfarenheter och åsikter kommer på ett eller annat 

sätt att påverka resultatet (Björkman, 2012-05-10). Exempelvis kan våra tidigare erfarenheter 

av människors kroppsspråk och tonläge påverka hur vi tolkar barnens uttalande och det 

tonläge de haft när de uttryckt en åsikt. Det vi vill göra med denna analys är att väcka intresse 

för läsaren genom att ställa frågor som kan fungera som tankeställare. Samtliga frågor 

kommer inte kunna besvaras, tanken med dessa är att de ska väcka nyfikenhet och fungera 

som en tankeställare för dig som läsare. Vi tänker som Öhman (2009, s. 57) att vårt eget 

synsätt kan utmanas genom att andras synsätt eller handlingar bryter mot de normer som vi 

själva har.  

 

6.1 Vilka normer framträder i barnens teckningar och uttalanden? 

Kön: Det vi upptäckte när det kom till barnens tolkningar av skurkars kön var att det var 

förhållandevis jämställt mellan kvinnor och män. Manliga skurkar utgjorde en liten majoritet. 

Könsfördelningen hos hjältar var desto mer ojämnställd. Här utgjorde manliga hjältar en stor 

majoritet. Utifrån det barnen ritat och uttalat verkar det som att barnen tycker att hjältar som 

är män utgör normen. Är det då en hjälte som är man som är idealet och det önskvärda 
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(Sörensdotter, 2010, s. 136-137; Martinsson & Reimers, 2008, s. 11, 27)? Kan det ha med 

barnens inspirationskällor att göra? Som vi nämnde tidigare kan barnlitteratur förmedla 

normer till barn. Figurerna i böckerna kan som vi nämnt bidra till att forma barns förståelse 

och uppfattning av världen (Edwards, 2008, s. 134; Hulth & Schönbäck, 2011, s. 116-117; 

Tenngart, 2012, s. 30). Vi misstänker att barns uppfattning kring normer även kan påverkas av 

filmer och TV-serier, dock har vi inte funnit någon forskning som kan påvisa detta. Däremot 

har vi hittat forskning som påvisar att filmer kan påverka människor och deras uppfattning om 

vad som är normalt och önskvärt (Nemert och Rundblom, 2004). Dock har de inte fokuserat 

på hur barn påverkas av filmer, därför har vi inte tagit upp deras tankar under rubriken 3.0 

Tidigare forskning.  

Under det tredje observationstillfället ställde vi en normkritisk fråga till barnen, för att på så 

sätt synliggöra normer (Bromseth och Darj, 2010, s. 13-15). Vi frågade ifall Spindelmannen 

kunde vara en tjej fick vi ett bestämt nej till svar. De tyckte att det var en självklarhet att 

Spindelmannen inte kunde vara en kvinna i och med namnet, Spindel-mannen. För att denna 

karaktär skulle kunna vara en kvinna behövde man, enligt barnen, döpa om den till Spindel-

gumman eller Spindel-tjejen. Dock sades Spindel-gumman med en ironisk ton som att det 

vore orealistiskt. Det verkade som att det var obegripligt för barnen att Spindelmannen skulle 

kunna vara en tjej. Detta kan ha att göra med att det skulle avvika från normerna och därför 

blir det även något som är obegripligt (Sörensdotter, 2010, s. 136-137; Martinsson & Reimers, 

2008, s. 11, 27).  

Hur kommer det sig då att det var mer jämställt mellan könen bland skurkar? Har även detta 

med barnens inspirationskällor att göra eller kan det vara samhällets normer som påverkar 

deras tankar kring detta? Som vi nämnde tidigare visade Hulth och Schönbäck (2011, s. 124) i 

sin studie att barn påverkads av samhällets normer när de väljer karaktärer i böcker som de 

vill ”vara”. Genom våra observationer har vi fått uppfattningen av att barnen tolkar hjältar 

som det önskvärda och de tilldelas därför hög status. Skurkarnas handlingar däremot anses 

vara negativ och de tilldelas därför en lägre status. Hur kan vi då tolka att barnen uttrycker en 

jämnare könsfördelning bland skurkar? Visar barnens inspirationskällor en jämnställd 

könsfördelning bland skurkar? Dessa är frågor vi inte kan ge svar på, men de kan vara 

intressanta tankeställare för dig som läsare. 

Egenskaper: Gemensamt för alla observationer var att skurkar ofta benämndes som tjuvar 

eller som en person som gör något tjuvaktigt så som att stjäla pengar eller saker. Utifrån det 

barnen uttryckte kan vi utläsa att barnen tycker illa om personer som stjäl. Detta då barnen 

yttrade att skurkar var elaka och dumma för att de stal saker. Skurkar sågs av alla barn som 

onda figurer, och om de hade tillgång till övernaturliga krafter var även dessa onda. Även 

detta kan påvisa att barnen påverkats av samhällets normer om vad som är rätt respektive fel 

(Hulth & Schönbäck, 2011, s. 124). Detta kan också bekräfta det som Sörensdotter (2010, s. 

136-137) och Martinsson och Reimers (2008, s. 11, 27) menar att normer skapar 

föreställningar om hur en individ ska bete sig, leva och vara för att anses vara normal eller 

onormal. Barnen gav uttryck för att skurkarna som stal saker var elaka, detta kan ha att göra 

med att de inte beter sig och lever enligt samhällets normer.  
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Bland hjältar var det däremot vanligt att de benämndes som superhjältar med övernaturliga 

krafter. Dessa krafter var mer detaljerade än skurkarnas som enbart beskrevs som onda. Vid 

det första observationstillfället samtalade barnen mycket om krafter av olika slag. Detta 

kändes som att det var viktigt för dem. Vi har tyvärr ingen forskning som kan förklara varför 

just krafter var viktigt för barnen. Det kan vara som Änggård (2006, s. 34-35) menar att 

innehållet i barnens teckningar kan visa det som de tycker är betydelsefullt och intressant. Tre 

av barnen (B3, B4 och B10) valde dessutom att rita karaktärer från TV-program och filmer. 

Dessa karaktärer var Snarkus från Sagomattan, två stycken Ninja Turtles samt Spindelmannen. 

Övriga barn samtalade mycket om dessa karaktärer under observationstillfällena. Det kan 

bekräfta det vi nämnde tidigare att barn inspireras av TV-serier och filmer när de ritar 

(Änggård, 2006, s. 52).  

Utseende: Barnen i samtliga observationer gav en relativt liten beskrivning av hjältars 

utseende. B5 nämnde att hjältar var tjusiga, både B2 och B3 nämnde att hjältarna hade gult 

hår och B9 berättade att hens hjälte var stor. Dessa var de enda beskrivningarna av hjältars 

utseende. Skurkarnas utseende kunde däremot beskrivas mer detaljerat. Exempelvis beskrevs 

skurkarnas storlek, tänder, hårfärg och ögonfärg ofta och varierande. Dessa beskrivningar 

kunde förstärkas med att de såg konstiga, tokiga eller farliga ut. 

Att barnen pratade om karaktärernas storlek kan ha och göra med att det är vanligt 

förekommande i förskolans värld. Som vi nämnde tidigare visade Hellmans (2013, s. 58-59) 

att ord som stor och stark var positivt laddade ord eftersom det var något som var 

eftersträvansvärt enligt förskolans normer. Om storlek är viktigt för barnen kanske det inte är 

konstigt att de själva väljer att berätta om det i sina teckningar. 

Hur kommer det sig att barnen gav mer detaljerad beskrivning av skurkarnas utseende än 

hjältarnas? En teori vi har är att det beror på att barnen tycker att hjältarnas utseende följer 

normen, och som vi nämnde tidigare är normer osynliga på grund av att de ses som det 

normala och de behöver därför inte förklaras (Lenz Taguchi, 2011, s. 176). Skurkarnas 

utseende kunde däremot beskrivas som konstigt, tokigt eller farligt. Deras utseende avvek från 

normen och behövde därmed en mer detaljerad beskrivning.  

Kläder: Skurkarnas kläder beskrevs och tecknades ofta som svart och vit randiga, vilket är en, 

enligt oss, föråldrad syn på fängelsekläder. Vi tror att anledningen till att denna syn lever kvar 

beror på barnens inspirationskällor. Exempelvis berättade barnen att fängelsekläderna på Lego 

figurer är svart och vit randiga. Om skurkarna inte hade fängelsekläder kunde de ha klädsel i 

mörka färger. Ibland lades även röd till för att förstärka det farliga. Hjältarnas kläder var 

däremot mer färgglada. Färger som återkom ofta i deras kläder var rött, blått och gult. Något 

som var vanligt var att hjältarna ritades med en mantel och en tröja med en bokstav. Vi tror att 

barnen har inspirerats till dessa färger och kläder på både hjältar och skurkar genom 

barnlitteratur, animerade TV-serier och filmer samt barnens leksaker. Änggård (2006, s. 63) 

menar att dessa är vanligt förekommande inspirationskällor till barns skapande. 

Personlighet och handlingar: Vi har valt att slå ihop kategorierna personlighet och 

handlingar, då de ständigt kopplas till varandra. Exempelvis kunde barnen säga att skurkar är 

elaka för att de stjäl saker, medan hjältar är snälla för att de kan ge tillbaka de stulna sakerna. 
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Skurkarnas handlingar så som att stjäla, skjuta med pistol, döda, slåss samt använda onda 

krafter ansågs göra dem till elaka personer. Att hjältarna slogs, sköt med pistol och kämpade 

mot skurkarna sågs däremot inte som något elakt. Detta förklarade man som att de skyddar 

och räddar folk. Ett barn berättade om en hjältes pistol som dessutom kunde göra skurkarna 

snälla. Så hjältarnas handlingar gör dem till snälla och goda medan skurkarnas handlingar gör 

dem till elaka och onda. Var kommer dessa värderingar ifrån? Det kan ha att göra med det 

som Björkman (2012-05-10) nämner som goda normer. De goda normerna finns till för att det 

sociala samspelet ska fungera i vardagen, men vad händer då när någon inte följer dessa 

normer? Den personen ses som avvikande och eventuellt som besvärlig, elak eller dum. Det 

kan vara detta som gör att hjältarna, som i många fall genomförde handlingar som ansågs vara 

socialt accepterade, ses som snälla och goda. Medan skurkarna ansågs vara elaka och dumma, 

då de genomförde handlingar som inte är accepterade av samhället. 

Ett av barnen valde dock att rita en hjälte som var dum. Hen förklarade varför den var dum 

genom att förklara vilka handlingar den genomförde. Hen berättade att hjälten förstörde för de 

andra hjältarna och gillrade fällor åt dessa. Hen jämförde den elaka hjälten med ”andra hjältar” 

och förklarade att ”de andra” försökte rädda folk, medan denna hjälte förstörde för dem. Det 

verkar som att barnet gjorde ett försök i att skapa en figur som avvek ifrån normen. Detta gör 

att barnet har visat medvetenhet kring vilka normer som finns bland hjältar. Detta är vår egen 

uppfattning och vi har tyvärr inte funnit någon forskning som kan styrka detta.   

Social status: Anledningen till att vi valde att ha med en kategori för social status var för att 

barnen kunde ge en bakomliggande orsak till skurkars och hjältars handlingar. Några barn 

förklarade att anledningen till att skurkar stjäl saker och pengar är för att de inte har egna 

pengar och har en önskan om att bli rika. Samtliga barn visade, genom uttalande och tonläge, 

empati för skurkar som inte hade pengar. Vi fick en känsla av att barnen förstod att de var 

tvungna att stjäla från andra trots att det var en elak handling. Detta bekräftar det vi nämnde 

tidigare, att barns empatiförmåga kan utvecklas genom att de får ta del av karaktärers känslor 

och erfarenheter i barnlitteraturen (Nettervik, 1999, s. 5).  

En hjälte däremot ville enligt ett barn följa normen och uppfattas som ett ”vanligt” barn. 

Därför klädde hen ut sig när hen skulle hjälpa människor och rädda världen. Vi tror att dessa 

tankar kommer ifrån barnets inspirationskällor, men det skulle mycket väl kunna vara 

samhällets normer som inspirerat hen. Oavsett var dessa tankar kommer ifrån tolkar vi att de 

förmedlar normer. Hjältar som klär ut sig för att de vill uppfattas som ”vanliga” människor 

kan ge barnen en bild av att det är önskvärt att leva efter normerna och vara en ”vanlig” 

människa (Sörensdotter, 2010, s. 136-137). Kan denna önskan av att vara ”vanlig” bero på 

rädslan för att avvika och risken att bli utstött av samhället? Detta är en fråga vi inte kan ge 

svar på, men det kan vara en tankeställare för dig som läsare. 

 

6.2 Analys av hur barnens inspirationskällor kan ha påverkat dem 

När vi frågade barnen om var de har fått sin kunskap om hjältar och skurkar fick vi svaret att 

det var från barnlitteratur, animerade TV-serier, filmer samt leksaker. Det var alltså dessa 
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olika medier som gav barnen inspiration till vad de skulle rita. Detta är något som Änggård 

(2006, s. 63) bekräftar att barn gör när de ritar. I vår studie har vi sett att barn har ritat 

karaktärer från TV-program och filmer. T.ex. har Snarkus från Sagomattan, Ninja turtles och 

Spindelmannen ritats. Ett barn berättade dessutom att hen ritade kläder till sina karaktärer som 

inspirerats av böcker/TV.  

Änggård (2007, s. 142) menar även att barn gärna ritar likadant som kompisarna gör. Det vill 

säga att de kopierar kamraternas teckningar. Detta var något som vi själva upptäckte under 

våra observationer. En intressant upptäckt som vi gjorde var att flera av barnen skapade 

väldigt likvärdiga teckningar (se bilaga 8.3). De två teckningarna nedan visar att två olika 

barn har använt samma färger på figurernas kläder och deras hjältar har varsin mantel och 

varsin tröja med en bokstav på. Man skulle kunna tro att barnen har kopierat varandra när de 

ritat sina teckningar. Men faktum är att dessa teckningar ritades av två olika barn vid två olika 

tillfällen. De har alltså inte haft möjlighet att kopiera varandras teckningar. Hur kommer det 

sig då att de uppfattar hjältar och skurkar på så pass likvärdiga sätt? Vi tror att det beror på 

barnens inspirationskällor. Vi kan dock inte bekräfta detta med forskning, men det är den 

enda förklaringen vi kan se till att dessa två teckningar blev så pass lika.  

 Teckning av B2 (första observationstillfället). 

 Teckning av B9 (tredje observationstillfället). 

Efter denna analys börjar vi ana att barnlitteratur, animerade TV-serier och filmer kan ha 

mycket stor inverkan på barns värderingar, detta då vi kan utläsa att barnens inspirationskällor 

har påverkat dem på olika sätt. Vi tolkar det som att dessa medier inte enbart fungerar som 

underhållning. De bidrar inte heller enbart till en utveckling av språket. De kan på en mängd 

olika sätt påverka barns värderingar och syn på normer. Som vi påpekade tidigare har de 

normer och värden som förmedlas till barn stor betydelse för hur de väljer att förhålla sig och 

agera i vissa situationer (Johansson, 2008, s. 15). Då kanske det inte är konstigt att ett barn 
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som har Spindelmannen som förebild, vägrar släppa ut tårarna. För Spindelmannen gråter ju 

inte (Nam, 2015-03-13). 

 

7.0 Diskussion och avslut 

Vi nämnde tidigare att den visuella läskunnigheten är viktig i dagens samhälle, då mycket 

information förmedlas via visuella medier. Barns förmåga att läsa bilder utvecklas tidigt 

(Nikolajeva, 2000, s. 264). Vi har även påpekat att barnlitteratur, tv-serier och filmer kan 

förmedla samhällets normer och värden (Edwards, 2008, s. 134). Vi har genom våra 

observationer kunnat påvisa att barnens uppfattningar kring vad som är normativt bland 

hjältar och skurkar har inspirerats från olika böcker och medier. Med andra ord har olika 

visuella berättelser förmedlat budskap till barnen, som på olika sätt påverkat deras syn på 

omvärlden. 

Då vi analyserade observationsmaterialet kunde vi se en mängd likheter mellan de olika 

barngruppernas tankar och teckningar. Barnen hade snarlika tankar kring hjältar och skurkar. 

Det vi kunde utläsa som normativt bland hjältar var att barnen ofta ritade en superhjälte med 

övernaturliga krafter. Superhjälten tilldelades oftast en mantel och en tröja med en bokstav på. 

Hjältarna beskrevs oftast som goda av barnen, detta då deras handlingar ansågs vara goda. Det 

som däremot var normativ bland skurkar var att de ofta beskrevs som tjuvar som stal saker. 

Många av barnen valde att rita skurkarna i fängelsekläder, dvs. svart och vit randiga. 

Skurkarna ansågs vara elaka och dumma på grund av deras handlingar. Något som var 

intressant var att barnen använde liknande färger på sina hjältar och skurkar, trots att de inte 

haft någon möjlighet att kopiera varandra. Då vi frågade barnen om deras tolkningar kunde 

flera av dem säga att ”Det bara är så”, följt av att de fått inspiration från någon bok eller film. 

Detta kan även påvisa att barnen påverkats av samhällets normer om vad som är rätt och fel 

(Hulth & Schönbäck, 2011, s. 124). Detta kan även ge oss bättre förståelse för vad barnet 

menade med att hens hjälte ville ses som ett ”vanligt” barn. Att ses som ”vanlig” handlar 

alltså om att följa samhällets normer när det kommer till utseende, beteende, livsstil med mera 

(Sörensdotter, 2010, s. 136-137). Vi misstänker att det i det här fallet finns en önskan om att 

följa normen, men det kan eventuellt finnas en rädsla för att avvika från den. Något som 

skulle vara intressant att forska vidare om är hur barns vardag kan påverkas av de normer som 

förmedlas genom olika böcker och medier. Man kan exempelvis fråga sig hur barns lek och 

förhållningssätt till varandra kan påverkas av normerna som förmedlas genom hjältar och 

skurkar. 

Något som förvånade oss av barnen inte samtalade om i vår studie var ålder. Som vi nämnde 

tidigare visade Hellmans (2013, s. 9-11) studie att normer om ålder var viktigt för barnen. 

Detta har inte visat sig i vår studie. I och med Hellmans studie fick vi en tanke om att ålder 

kunde vara något som barnen skulle prata om under observationerna, därför blev vi förvånade 

över att de inte nämnde denna faktor någon gång.  

Nemert och Rundblom (2004, s. 66) berättar att filmer ger miljontals människor förebilder. 

Det är inte ovanligt att man försöker leva som sin förebild samt efterlikna deras klädstil och 
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utseende. Detta faktum ökar vår förståelse för barn som tillägnar sig de budskap och 

värderingar som förmedlas genom olika visuella berättelser. Vi har därmed fått en bättre 

förståelse för pojken som håller tillbaka tårarna för att Spindelmannen inte gråter (Nam, 2015-

03-13). Det kan även förklara varför barnen i vår studie ritade karaktärernas kläder så som de 

gjorde. Hur kan vi då använda dessa olika visuella berättelser som resurs för att ifrågasätta 

normer och arbeta normkritiskt? Ett förslag kan vara att följa pojkens mammas aggerande och 

skapa egna teckningar som påvisar Spindelmannen som sitter på toaletten med sitt barn samt 

Batman som dansar balett (Nam, 2015-03-13). Sådana teckningar bråkar med den stereotypa 

synen på hjältar och kan därmed bidra till att barnen ”upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” 

(Lpfö 98, 2010, s. 10). 

Vi vill poängtera att vi inte menar att man ska sträva efter att bli normfria personer, eller 

verka för att skapa ett normlöst samhälle. Det vi försökt göra med denna studie är att väcka 

intresse för att utmana och bråka med normer, för att på så sätt kunna synliggöra de normer 

som medverkar för att skapa diskriminering och kränkande behandling (Martinsson & 

Reimers, 2008, s. 22). Detta var även något som Dolk (2013, s. 239-240) påpekade i sin studie; 

att vi inte kan slå oss fria från normerna, men att vi kan arbeta för att återskapa dessa på ett 

annorlunda sätt. 

Genom denna studie ville vi synliggöra att barn faktiskt påverkas normer som förmedlas 

genom barnlitteratur och andra visuella medier. Dessa normer påverkar barns tankar och 

åsikter och de skulle därmed kunna påverka deras förhållningssätt. I denna studie har vi nämnt 

att det finns goda och dåliga normer (Björkman, 2012-05-10). De goda normerna kan ta sig 

uttryck i barns samspel genom att de väntar på sin tur och samarbetar med varandra. De dåliga 

normerna kan däremot leda till att barn kränker, blir kränkta eller uteslutna från lek. Öhman 

(2009, s. 20) menar att en del kränkningar och uteslutningar är medvetna och avsiktliga, men 

de flesta sker omedvetet och oavsiktligt. Orsaken till dessa uteslutningar och kränkningar sker 

på grund av normer, där den som avviker är den som blir kränkt eller utesluten. Vi håller med 

Öhman (2009, s. 20) om att det inte är fel på de barn som kränker. Deras beteende har 

utvecklats genom normer som är kränkande. Det är här vi menar att normkritisk pedagogik 

blir viktig. Genom att arbeta normkritiskt kan vi synliggöra de normer som orsakar 

kränkningar. Om vi synliggör dessa kan vi utmana och kritiskt granska dem, och på så sätt 

förebygga diskriminering och kränkningar på förskolan (Bromseth & Darj, 2010, s. 13-15). I 

och med detta var det viktigt för oss att synliggöra att böcker och olika medier förmedlar 

normer till barn, som påverka dem på olika sätt.  

Avslutningsvis ställer vi oss frågan: kan vi som pedagoger vara okritiska till barnlitteratur och 

visuella medier? Med tanke på vårt resultat anser vi att vi som blivande förskollärare har ett 

stort ansvar gentemot barnen. Vi behöver kritiskt granska barnlitteratur som ska läsas för 

barnen samt visuella medier som vi planerar att visa för dem. Vi tror att de tre frågorna vi tog 

upp tidigare kan vara användbara. Det vill säga att man frågar sig vad som blir norm i denna 

bok/serie/film: vad tar vi för givet och vad har vi uteslutit? (Rosén, 2010, s. 72). Detta betyder 

inte att vi ska välja bort alla visuella berättelser som förmedlar en homogen kultur med 

stereotypiska människor och familjer. Det vi menar är att det är bra att göra sig medveten om 

vad dessa berättelser förmedlar samt att man kan fundera över hur dessa kan användas som 
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resurs för att arbeta normkritiskt. Dessa berättelser kan vara användbara för att synliggöra 

normer som finns, för att på så sätt kunna bråka med och utmana dessa. Vi tror att detta kan 

bidra till att barnen utvecklar nya sätt att förstå omvärlden på, vilket är ett av många uppdrag 

som vi kommer att ha som blivande förskollärare. 

  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Vi nämnde tidigare att vi från början hade en tanke om att studera ifall barnens kön kunde ha 

någon påverkan för vad de ritade till temat, men på grund av tidsbrist hann vi inte med denna 

fördjupning. Detta är något som skulle kunna vara intressant för fortsatt forskning. Änggård 

(2006) har gjort sådana studier, men då har hon inte avgränsat sig till ett specifikt tema som vi 

gjort. Därför skulle det vara intressant att undersöka hur temat och barns kön kan påverka det 

barn ritar. 

Som vi nämnde tidigare menar Nikolajeva (2000, s. 141) att bilder kan visa personers 

psykologiska relationer och maktpositioner, trots att dessa inte står skrivna i texten. 

Personernas placering och storlek är faktorer som kan visa på personernas attityder och 

relationer till varandra. I vår studie visade majoriteten av barnens teckningar en hjälte som 

placerades till vänster och en skurk som placerades till höger. Hur kommer det sig att barnen 

valde denna placering? Kan de ha inspirerats av omslagsbilder på barnlitteratur? Har 

placeringen någon betydelse? Om inte, varför valde majoriteten av barnen att placera sina 

figurer på detta vis? Detta är intressanta frågor som vi tyvärr inte kan ge svar på i denna studie, 

med det kanske kan väcka intresse för en fördjupning i ämnet. 

 

7.2 Kritisk reflektion 

Nedan följer några kritiska tankar som vi reflekterat kring efter studiens gång.  

Hade det blivit ett annat resultat om vi bett barnen att rita hjältar/hjältinnor och skurkar? När 

vi planerade observationerna ansåg vi att orden ”hjältar” och ”skurkar” var könsneutrala, detta 

då orden inte slutar på varken ”man” eller ”kvinna”, exempelvis brandman. Efter att vi 

genomfört studien kom vi på att användandet av ordet ”hjältinnor” skulle kunna gett ett annat 

resultat. Men hur skulle vi då benämna skurkar? Skulle vi benämna dem som 

skurkar/skurkinnor?  

Vi har även reflekterat över våra ovärderande frågor som vi ställde under 

observationstillfällena. Vi värderade inte frågorna på det sättet att vi exempelvis bad barnen 

att rita ”goda hjältar” och ”onda skurkar”. Vi ville att barnen själva skulle uttrycka sådana 

tankar. Vår tanke efteråt är att vi skulle kunna varit ännu mer normkritiska i våra frågor. 

Exempelvis borde vi avstått ifrån att fråga barnen huruvida karaktären var en pojke eller en 

flicka. Detta då vi begränsade barnen till dessa två könstillhörigheter. Om vi skulle genomföra 

observationerna idag skulle vi göra dem mer strukturerade och planera de frågor vi skulle 

ställa, för att på så sätt få mer neutrala och normkritiska frågor.  
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Vi har även funderat över ifall vi skulle fått ett annorlunda resultat om endast en av oss skulle 

vara den deltagande observatören vid alla observationstillfällena. Vi har olika tankar och 

värderingar som på ett eller annat sätt påverkar våra förhållningssätt. Därför undrar vi hur 

våra olika förhållningssätt har påverkat resultatet.  

 

8.0 Bilagor 

Nedan följer två bilagor. Den första är informationsbrevet som skickades till barnens 

vårdnadshavare och den andra är medgivanadeblanketten som de behövde fylla i om de gav 

oss tillåtelse att observera deras barn. Därefter presenteras barnens teckningar som vi fick 

tillåtelse att visa upp i detta arbete. 
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8.1 Informationsbrev 

 

Till vårdnadshavare för barn på _________________ 

 

Information om deltagande i en observation  

 

 

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid 

Uppsala universitet. Vi heter Therese Boberg och Severina Kanasaite. Vi har påbörjat vårt 

examensarbete som syftar att undersöka hur barn tolkar illustrationer i barnböcker, animerade 

tv-serier och filmer.  

Under observationens gång kommer vi att ställa frågor till barnen om vad de ritar och vad de 

tänker på kring det de ritar. Vi kommer även föra anteckningar och eventuellt samla in 

ljudinspelningar. Detta material kommer enbart att användas i vår studie, därefter kommer det 

att förstöras. Ingen obehörig kommer att få ta del av det insamlade materialet.  

Vi har valt att genomföra våra observationer på förskolor som vi inte besökt tidigare. Detta då 

vi inte vill ha någon kännedom om barnen innan studien. I rapporten kommer varken staden, 

förskolan eller barnen nämnas vid namn, detta för att man inte ska kunna identifiera någon 

individ i rapporten.  

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas både av vårdnadshavaren och barnet. 

Innan observationen startas kommer vi att fråga barnet om hen vill delta i observationen.  

Du som vårdnadshavare kan begära att ingen forskning genomförs på det insamlade 

materialet där ditt barn deltar, även efter att datainsamlingen genomförts.  

Det utgår ingen ekonomisk ersättning för medverkandet i observationen.  

Vi har redan kontaktat pedagogerna på förskolan och fått tillåtelse att genomföra 

observationen. Vi genomför enbart observationer på de barn vars vårdnadshavare har gett sitt 

medgivande. Om ni vill hjälpa oss med vår studie är det därför viktigt att ni fyller i 

medgivande blanketten.  

För mer information eller frågor om studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Studiens handledare: Linn Areskoug, Universitetslektor vid institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, e-post: linn.areskoug@edu.uu.se  

 

Therese Boberg, therese.boberg.2355@student.uu.se 

Severina Kanasaite, severina.kanasaite.4007@student.uu.se  

mailto:linn.areskoug@edu.uu.se
mailto:therese.boberg.2355@student.uu.se
mailto:severina.kanasaite.4007@student.uu.se
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8.2 Medgivandeblankett 

 

Till vårdnadshavare för barn på __________________________ 

 

 

Medgivande till deltagande i en 

observation 
 

 

 

Observationen, som är en del i ett examensarbete, syftar till att undersöka hur barn tolkar 

illustrationer i barnböcker, animerade tv-serier och filmer. Observationen utförs av Therese 

Boberg och Severina Kanasaite, som båda läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid 

Uppsala universitet.  

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn deltar i observationen som beskrivs ovan. 

Jag har tagit del av informationen om observationen. Jag är införstådd med att mitt barn 
kommer att observeras i sin förskolemiljö samt att mitt barns tankar anonymt kan komma att 

synliggöras i rapporten. 

Jag har informerats om att mitt barns medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas av 

både mig och mitt barn samt att ingen ekonomisk ersättning utgår. Jag är införstådd med att 

jag kan begära att forskning inte utföras på insamlat material där mitt barn deltar, även efter 

att datainsamlingen har genomförts.  

Jag har informerats om att det insamlade materialet enbart kommer att användas i denna 

studie och att det därefter kommer att förstöras. Jag vet att ingen obehörig får ta del av det 

insamlade materialet. 

 

 

Barnets namn: ______________________________ 

 

 

______________________________ ______________________________ 

 Vårdnadshavares namn  Vårdnadshavares underskrift 

 

 

 

 

Blanketten skrivs under och lämnas till personalen på förskolan,  

senast den XX 
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8.3 Barnens teckningar 

 Teckning av B1 (första observationstillfället). 

 Teckning av B2 (första observationstillfället).

 Teckning av B3 (första observationstillfället). 
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 Teckning av B4 (första observationstillfället). 

 Teckning av B6 (andra observationstillfället). 

 Teckning av B7 (andra observationstillfället). 
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 Teckning av B8 (tredje observationstillfället). 

 Teckning av B9 (tredje observationstillfället). 

 Teckning av B10 (tredje observationstillfället). 

 Teckning av B11 (tredje observationstillfället). 
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