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The aim of this study is, from a norm-critical approach, to find, investigate and analyse hu-

man representation in the visual culture of one preschool in order to understand if the children 

enrolled are represented or not. The research questions are: In what ways is there imagery of 

human representations in images and materials designed for play? What skin-colors and ori-

gins are dominant in the data collected?  

 

We carried out a qualitative study in the form of visual ethnography. This method allowed us 

to use a combination of different data collection tools such as photography and ethnographic 

field notes to collect our data. The photographs we took of images and material used for play, 

was then analysed through semiotic picture analysis. The focus was to see which skin-color 

and origin that was dominant in the photographs of human representations.  

 

The result of the study, show that human representation is found in many variations such as, 

books, board games, puzzles and materials for educational use. The study also show that the 

vast majority of representations, displayed people of white skin and Swedish origin.  

 

In discussing these results we argued that the selected preschool is imbued by the norm of 

whiteness that is also dominant in the Swedish society. From a postcolonial perspective, we 

find that this norm and its underlying assumption of racial differences forms part of a histori-

cally rooted structural system of values that has evolved in Sweden during hundreds of years. 

 

The impact these results have in a preschool context is that children don’t have the same op-

portunity to identification through the visual culture at the preschool. We conclude that this 

can, in the long run, create problems since representation or lack of representation is linked to 

marginalization of whole social groups due to not having the same requisites to take on for 

example positions of power. We have a strong believe that if the topic of human representa-



	  

tion can be enlightened in preschools and schools, teachers can work towards offering all 

children the same potential for positive identification in preschool. 
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1. Inledning och bakgrund 

Denna uppsats handlar om representation. Vi har undersökt bilder och lekmaterial på en för-

skolas storbarnsavdelning för att finna representationer av människor. Dessa representationer 

har sedan analyserats ur ett perspektiv som fokuserar på ursprung och hudfärg. Vi vill ur ett 

normkritiskt perspektiv, belysa och analysera representation av människor i en förskoleavdel-

nings lekmaterial och bilder. Representation är ett ämne som kan verka känsligt och till och 

med provokativt eftersom det berör aspekter av strukturell diskriminering. Vi har behövt ta 

många andningspauser, diskussioner och etiska beslut under arbetets gång. Många av dessa 

överväganden och beslut tas upp i metodavsnittet under metodreflektion och vi har även lyft 

in ett avsnitt vi kallar reflexivitet för att ytterligare visa på transparens och respekt inför upp-

giften. 

 

Representation är ett begrepp som för alla kanske inte är välkänt. Att undersöka representat-

ion är att undersöka vilka människor som syns på bilder, i TV-program och i reklam, i böcker, 

på nyheterna och på andra sätt i den offentliga visuella miljön. Sparrman förklarar genom att 

visa på frågor som kan ställas såsom; vem och vilka får synas samt hur får de synas (Sparr-

man 2006, s. 33,37)? Richard Dyer menar att representation handlar om att undersöka hur 

olika sociala grupper är representerade i media. Denna representation får nämligen betydelse 

för hur en social grupp ser sig själva, vilka möjligheter det finns till identifiering och hur 

andra ser dem (Dyer 2002, s.1). Detta är något vi kommer beröra under diskussionen. I den 

här uppsatsen går vi igenom samtliga bilder och allt lekmaterial på en storbarnsavdelning på 

en förskola för att finna bilder, fotografier och andra slags avbildningar som föreställer män-

niskor. Dessa fotograferades på plats och det är dessa fotografier som presenteras och analys-

eras. En fullständig presentation och definition av representation finns i avsnitten centrala 

begrepp och tidigare forskning. 

 

Hur vi som yrkesverksamma förskollärare kan använda och tänka kring bilder och fotografier 

på förskolan är något vi pratat om sinsemellan under hela utbildningen då vi båda två har ett 

intresse av detta. Det riktiga fröet till uppsatsen föddes dock under en ATP-kväll på en av 

våra VFU-förskolor. Temat för kvällen var “bilder i förskolans miljö” och det som var uppe 

för diskussion var hur bilder användes och presenterades i förskolans miljö, detta ur ett ge-

nusperspektiv. Vi pratade om vilka barn som fanns på bilderna, vilka karaktärer våra böcker 
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handlade om och om det finns några mönster som går igen i detta, samt hur vi kan tänka an-

norlunda. Slutsatsen under kvällen var att pojkar var mycket oftare förekommande på bilder 

och fotografier än flickor och att denna ojämna representation var underlig eftersom att det 

går lika många flickor som pojkar på förskolan. Arbetslaget slog fast att bilder och fotografier 

bör representera samhället i stort. Strax efter detta läste vi under vår utbildning en kurs som 

handlade om genus och barnkultur. Vi fick under kursen en text av Anna Sparrman (2006) 

som handlade om den visuella kulturen på förskolan och vem som får synas där. På flera ef-

terföljande seminarier diskuterade vi tillsammans i klassen kring bilder av flickor och pojkar i 

bilderböcker, spel, filmer etc. och hur dessa kan bidra till att förstärka föreställningar kring 

hur flickor och pojkar förväntas vara. Utifrån det vi sett i branschtidningar, pratat om under 

vår utbildning och själva upplevt ute på arbetsplatser är vår uppfattning att det finns en le-

vande debatt kring representation, men då ur ett genusperspektiv, se exempelvis Sparrman 

(2006), Svenska Barnboksinstitutets statistikrapport (2013, s 37) samt Jarlbro (2006). 

 

Vi vill understryka att vi inte är ute efter att rädda världen med denna uppsats. Det vi vill är 

att på ett sakligt sätt, belysa ett perspektiv som berör förskolans fysiska miljö och planerandet 

av den fysiska miljön. Vi vill i denna uppsats ta på oss andra glasögon och undersöka repre-

sentation i bilder ur ett perspektiv som fokuserar på hudfärg och ursprung. Redan här behöver 

vi föra en diskussion som förhåller sig kritiskt till detta val av fokus. 

 

Det har förts långa samtal under denna arbetsprocess kring valet av begrepp när vi diskuterar 

hur förskolans utbud av bilder och lekmaterial representerar människor. I skolverkets kun-

skapsöversikt Likvärdighet i en skola för alla (2002) granskas forskning om svensk skola i 

förhållande till klass, kön och etnicitet. Granskningen är väldigt omfattande. I den del som 

berör etnicitet i förskola och skola lyfter forskarna att det inom svensk skolforskning finns 

många olika ord och begrepp som relaterar till dimensioner av etnicitet och kultur. Bland 

dessa nämns bland andra, mångkultur, mångetnicitet samt etnisk eller kulturell mångfald. 

Även begreppet ras som länge använts som analysverktyg i engelsk och amerikansk skol-

forskning börjar användas mer frekvent även i svensk forskning. Dock menar Broman et al att 

det är viktigt att komma ihåg, att vilka begrepp som än används, så är de problematiska ef-

tersom de innebär att människor delas upp i kategorier (2002, s. 139-141). Wikström menar 

dock att vi utan dessa kategoriseringar inte kan prata om hur vissa grupper systematiskt dis-

krimineras. Det är inte kategoriseringen i sig som behöver vara diskriminerande, utan det är 
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när dessa kategoriseringar blir statiska och stereotypiserande som det blir problematiskt (Wik-

ström 2009 s.108-111). 

 

Vi har valt ut kategorin hudfärg för att det är en tydlig visuell markör som går att utläsa ur en 

bild föreställande en människa. Vi har även lagt till kategorin ursprung för att hudfärg helt 

enkelt inte räcker till. Vi menar att när vi ser en bild framför oss på Emil i Lönneberga kan vi 

läsa Emil som vit, men när vi ser bilden på Emil i ett vidare perspektiv så påstår vi att bilden 

av Emil inte representerar en vit pojke från exempelvis Rumänien eller Japan även om vi läser 

båda som vita. För att riktigt förtydliga och motivera detta behöver vi här använda begreppet 

rasifiering. Rasifiering är en process där människor stereotypiseras utifrån fördomar kring 

deras etnicitet, utseende eller bakgrund (Molina 2005, s. 95-97) och här är just hudfärg och 

ursprung väldigt tydliga markörer. Exempel på detta är att judar antas vara snåla, och att mus-

limska kvinnor antas vara förtryckta. De los Reyes & Molina för ett resonemang kring andra 

begrepp som etnicitet och kultur, som brukar användas för att beskriva människor som blir 

identifierade som “icke-svenskar” och de menar att dessa begrepp osynliggör att det finns 

rasistiska strukturer som är djupt rotade och som bland annat leder till diskriminering och 

segregation (De los Royes & Molina 2005, s. 298). Vi menar att det viktigaste att förstå om 

rasifieringsbegreppet är att det visar på att ras är en social konstruktion, en process och en 

kategori som skapas av en betraktare. Därmed är dessa kategorier inte heller bestående ef-

tersom de varierar beroende på vem som tittar och vart geografiskt och historiskt sett denna 

betraktare befinner sig. Begreppen rasifierad och icke-rasifierad visar på en hegemoni där 

icke-rasifierad är den ledande ställningen och rasifierad är den förtryckta. För att återkoppla 

till exemplet av Emil och pojken med rumänskt ursprung så blir pojken från Rumänien i vissa 

sammanhang rasifierad samtidigt som Emil inte blir utsatt för rasifiering på grund av sitt ur-

sprung. Under centrala begrepp för vi en diskussion kring svenskt ursprung och vithet och hur 

de begreppen är och kan vara sammanlänkande. Slutligen är hudfärg och ursprung kategorise-

ringar som är högst aktuella i den postkoloniala teorin som vi valt som teoretisk ansats för 

denna uppsats.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, ur ett normkritiskt perspektiv belysa och analysera representat-

ion av människor i en förskoleavdelnings lekmaterial och bilder. Dessa forskningsfrågor är 

tänkta som guide för att svara på syftet;  

• På vilket sätt är människor representerade i avdelningens bilder och lekmaterial? 

• Vilka hudfärger respektive ursprung är dominerande i det insamlade empiriska materi-

alet och är det representativt för de barn som går på förskolan? 
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3. Teori 

I detta kapitel diskuterar vi den teori vi valt samt de begrepp som är centrala för uppsatsen. 
3.1 Postkolonial teori 

Postkolonial teori är ett brett forskningsfält som omöjligen kan beskrivas i sin helhet i denna 

uppsats. Nedan ges en bakgrund samt en redogörelse för hur teorin används i analysen. Redo-

görelsen utgår från Loomba, samt Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (2005) och för den som 

är intresserad av en mer mångfacetterad bild av postkolonial teori rekommenderas Loomba 

(2005). 

 

Kolonialism är att erövra och kontrollera andra människors stater och tillgångar. Den moder-

na kolonialismen då de europeiska länderna och Amerika erövrade och plundrade i Asien och 

Afrika startade en övergång till en kapitalistisk ordning i de europeiska länderna och Ame-

rika. Denna hade vart omöjlig utan det flöde av natur- och mänskliga tillgångar som fördes 

tillbaka till moderländerna (Loomba 2005, s. 18-19). Prefixet post- i postkolonialism framhä-

ver att världssamhället fortfarande bär rester från de idéer som möjliggjorde kolonialismen 

och detta är det som är intressant och relevant för den här uppsatsen. Med idéer som möjlig-

gjorde kolonialismen menas att människor boende i länder som koloniserades avhumanisera-

des och objektifierades, de sågs som dumma, mindre värda och i behov av att räddas och civi-

liseras (Loomba 2005, s. 33-39). Det är dessa idéer och föreställningar som i en postkolonial 

världsbild fortfarande lever kvar idag och de är så internaliserade att de ofta inte ens märks. 

Exempel på detta hämtar vi från Mångkulturellt Centrums rapport om Afrofobi. Där står att 

många koloniala stereotyper om Afrika och den afrikanska kontinenten lever kvar idag i form 

av ett rasistiskt stereotypiskt bildspråk, exotisiering och biståndstänkande. Detta innebär att 

Afrika och människor som läses som ”afrikanska” ses som exotiska, i behov av hjälp från 

västvärlden. Dessutom florerar och skapas fortfarande mycket bilder som visar upp bara ett 

sätt att representera och avbilda en afrikan som i sig är byggt på gamla rasistiska bildkoder 

(Afrofobi 2014, s.22). 
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Den postkoloniala teorin riktar kritik mot det synsätt som idag betraktar världen som befriad 

från kolonialismens historia. Postkolonial teori ämnar till att tänka bortom de gränser och 

identiteter som skapades under kolonialismen och vill genom detta påvisa att inget samhälle 

idag kan betraktas som opåverkat av denna historia, inte heller Sverige. Uppmärksamhet rik-

tas mot förhållandet att kolonialiseringen har påverkat både de kolonialiserade samhällena 

samt deras kolonisatörer. Ylva Habel skriver i Om ras och vithet i det samtida Sverige att vi 

ur en svensk kontext måste erkänna och vara medvetna om att Sverige har vart högst delakt-

iga som kolonisatörer, detta talas det dock inte om. Sverige har haft kolonier och är skyldiga 

till att ha producerat stereotyper av rasmässig och kulturell skillnad på film, t.ex. bild och 

andra material. Detta är heller inte något vi kan se som historiskt utan detta pågår ännu idag 

(2012, s. 50-51).  

Den postkoloniala teorins styrka är att den ger en historisk bakgrund som idag kan förklara 

strukturell diskriminering. Vi använder den som förklaringsmodell och till att ge rimlighet till 

vår studie då det är en teori som i allra högsta grad berör representation, hur människor fram-

ställs samt vad och vilka som görs till norm (Loomba 2005). Eriksson et al menar att den 

postkoloniala teorin gör det möjligt att ställa frågor kring dominerande maktsystem för att 

sedan plocka isär dem och ifrågasätta osynliga aspekter som till exempel vithetsnormen 

(2005, s.17-19).  

Något vi upplevt som svårt när vi försökt sätta oss in i det massiva forskningsfältet som post-

kolonial teori utgör, är just dess omfång. Den bär inslag och inspiration av så många andra 

teorier såsom vithetsstudier, intersektionella studier, orientalism, normkritik och antirasism 

och detta gör att det ibland är svårt att orientera sig. Ibland är det så att dessa överlappar och 

går in varandra och det är svårt att röra sig inom gränserna, vi har försökt ha uppsikt över 

detta. En annan aspekt vi fått förhålla oss till är det att, postkolonialistisk forskning visar på 

att människor är uppdelade i olika sociala grupper baserade på kategorier såsom hudfärg och 

ursprung, det samlingsbegrepp som brukar användas är ras. För en utomstående kan det se ut 

som att det är teorin i sig som gör denna uppdelning när det i själva verket är så att postkol-

onial teori bara synliggör att denna uppdelning redan finns och ger en förklaring till det. Vi 

har även funderat på hur valet av teori ska tas emot, då det inte direkt är vanligt förekom-

mande inom utbildningsvetenskap att använda sig av postkolonial teori, men ju längre vi kom 

i vårt arbete, desto säkrare blev vi på att denna teori var den som kunde ge oss stöd i vår dis-

kussion och en rimlig förklaring till våra resultat. 
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3.2 Centrala begrepp 

 3.2.1 Normer och normkritik	  

Normer är föreställningar och oskrivna regler som utgör gränser för hur något eller någon 

förväntas vara eller göra, de är oftast osynliga till någon bryter mot dem. Normer är föränder-

liga och konstrueras ständigt i mötet mellan människor, de ser alltså olika ut beroende på tid 

och plats. Normer visar även på maktförhållanden. Normer och värderingar bildar tillsam-

mans ett system som kan kallas för hegemoni. Hegemoni står för den ledande positionen i 

systemet av normer och värderingar, vithetens hegemoni och heterosexualitetens hegemoni är 

exempel på detta. Det betyder att normen i samhället och den ledande positionen är att vara 

heterosexuell samt att vara vit (Nordberg & Rindå 2006, s. 6-9). En definition av vithetsnor-

men följer under nästa punkt. Martinsson & Reimers skriver att när en norm pekar ut det som 

är normalt så pekar det samtidigt ut det som är onormalt, det som är onormalt åtskiljs och blir 

till något främmande. Normerna är det som skapar kategoriseringar av människor och inte 

tvärtom (Martinsson & Reimers 2011 s. 9). Följande citat beskriver hur det går till när männi-

skor agerar enligt de förväntningar som finns beroende på vilka normer som finns; 

 

Normer erbjuder, eller tvingar sig på, vissa positioner som är möjliga att identifi-

era sig med. Så skapas positionen heterosexuell som det normala och förväntade, 

och positioner som exempelvis homo-, bi- eller asexuell som det annorlunda. Med 

varje sådan position skapas också förväntningar på hur man ska leva, bete sig och 

agera (Martinsson & Reimers 2011, s. 9).  

 

Normkritik fokuserar specifikt på normen och hur den skapas och upprätthålls istället för att 

fokusera på det eller de som inte passar in i normen (Nordberg & Rindå 2006, s. 6-13). 

Normkritik är relevant för denna uppsats då vi strävar efter att ha ett normkritiskt förhåll-

ningssätt mot vårt material genom att lägga fokus på att se vad som är norm, det som innehar 

den ledande positionen. Normkritik är alltså ett förhållningssätt och kan utgöra metod för att 

plocka isär normer för att se hur de påverkar människors värderingar och vardag. Även studi-

ens forskningsfrågor är inspirerade av en normkritisk metod för att undersöka över- respek-

tive underrepresentation beskrivet av Nordberg & Rindå (2006, s. 53).  
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 3.2.2 Vit och svensk 

Användandet av vit och vithet i denna uppsats syftar till att beskriva en hudfärg vi ser på de 

människor som förekommer på bilder och lekmaterial som analyseras i denna studie. Vi an-

vänder oss även av brun och svart för att beskriva människors hudfärg. Som Werner klargör 

förstår vi att användandet av -vit, -brun och -svart inte är direkta beskrivningar av en män-

niskas hudfärg utan fungerar mer som svepande generaliseringar för att benämna en bredd av 

nyanser av olika hudfärger (2014, s. 42-46). Svensk och svenskhet används i uppsatsen för att 

beskriva en människas ursprung, varifrån den härstammar. I inledningen beskrivs varför vi 

valt att undersöka representation utifrån just dessa kategorier.  

Vit och svensk kan användas för att beskriva två olika fenomen, hudfärg och ursprung. Dock 

menar vi att de är väldigt tätt sammanknutna. Hübinette och Lundström menar att skillnaderna 

och gränserna mellan begreppen vit och svensk har suddats ut. Detta utsuddande går långt 

tillbaka i historien och författarna menar att det går att finna grunden till detta dels i Carl von 

Linnés biologiska klassificeringssystem av människor i olika raser samt hur det svenska ras-

biologiska institutet, 1922-1958, utarbetade en metod för att mäta människors skallar i syfte 

att dela upp människor i olika raser där den vita rasen kopplades samman med svenskhet och 

tillskrevs större värde. Hübinette & Lundström samt Werner menar vidare att vithet i Sverige 

numer utgör svenskhetens centrala markör och kärna som i sin tur innebär att en vit person är 

svensk medan en icke−vit person inte är svensk fullt ut (Hübinette & Lundström 2011, s. 3; 

Werner 2014, s. 68). 

 3.2.3 Vithetsnormen	  

Richard Dyer menar att det finns en föreställning om att ras är något som bara icke-vita män-

niskor har. Vithet är osynligt, vithet är ingen ras och så länge detta består, ses vithet som 

samhällets norm. En brun man är i första hand brun, sedan människa, medan en vit man bara 

är en människa och detta, att bara få vara en människa, är den högst ledande ställning som 

finns. Dyer skriver att i västvärlden är frånvaron av ord som beskriver och benämner vithet 

det som tydligast visar på att vithet är norm. För att rubba vithetens hegemoni menar Dyer att 

det måste talas om vithet och hur vithetsnormen fungerar (Dyer 2005, s. 9-12). Detta stöds 

även av Tobias Hübinette och Catrin Lundström i en artikel om Den svenska vithetens melan-

koli där vi läser att det är hög tid att börja tala om ras och vithet i relation till Sverige och 

svenskheten för att kunna förstå̊ hur vithet i form av makt, används, uttrycks, bevaras och 
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reproduceras genom en mängd olika praktiker (Hübinette & Lundström, 2011). En av dessa 

praktiker är just representation 

 3.2.4 Visuell kultur	  

Den visuella kulturen är varje kulturs egna unika sätt att se på världen. Vad är det vi tittar på 

och vilka bilder är tillgängliga? Sparrman definierar visuell kultur på detta sätt;  

 

Sammantaget handlar visuell kultur om seendet och hur seendet bland annat vid 

olika tider och platser kopplas till olika kulturella normer och värderingar… Där-

för kan några viktiga frågor som formuleras inom visuell kultur vara bra att bära 

med sig: Vem får synas? Vad får synas? (Sparrman 2006, s 11).  

 

Sparrman menar att människans seende är kulturellt och socialt präglat, att det en ser och hur 

detta förstås, är påverkat av ens kulturella värderingar (2002, s 30). Vi väljer att tala om den 

visuella kulturen för att den belyser att bilder bidrar till att skapa kunskap om världen. Bilder 

producerar och reproducerar mening genom att visa på könsstereotyper och maktförhållanden 

mellan kulturer (Sparrman 2002 s 30-31). När vi talar om förskolans visuella kultur menar vi 

dels den specifika platsen och de specifika bilder som finns där samt även det specifika och 

unika sätt att se och tolka dessa bilder och de normer och värderingar som är kopplade till 

detta. Visuell kultur omfattar alla slags bilder som förekommer i förskolan. 

 3.2.5 Representation	  

Det huvudsakliga användandet av begreppet representation handlar om representativitet. Ett 

konkret exempel på detta är att i Svensk politik används representation för att beskriva hur 

parlamentet bör vara uppbyggt för att ha ledamöter i riksdagen som representerar det svenska 

folket när det kommer till exempelvis kön, ursprung och utbildningsnivå. Detta beskrivs som 

en viktig förutsättning för demokratins legitimitet (Dahlstedt 2004, s 59). I denna uppsats 

handlar representativitet om att belysa och analysera representation av människor i en försko-

leavdelnings lekmaterial och bilder. Begreppet representation används även som ett substantiv 

såsom; En representation av en människa i form av ett fotografi, då åsyftas själva fotografiet. 

Det forskningsfält som spänner runt begreppet representation presenteras under tidigare 

forskning.  
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 3.2.6 Identitetsskapande	  

Hur barn skapar sin identitet och hur detta påverkas av vilka möjligheter barn har av att känna 

igen sig i andra samt att positionera sig själva är något vi kommer beröra under vår diskuss-

ion. Vi menar i diskussionen att skev representation kan påverka barns möjlighet att förstå, 

uppfatta och skapa en positiv bild av sig själva. Nordin-Hultman förklarar att vi blir till i relat-

ion till vår omvärld och att även andra människors sätt att se på, och tala om oss påverkar hur 

vi ser på oss själva. Nordin-Hultman menar att när barn integrerar med material kan de skapa 

positiva eller negativa identiteter, materialet kan alltså ses som förutsättningar för hur barn 

uppfattar och förstår sig själva. Beroende på vem som representeras eller vilka normer som 

synliggörs påverkar detta barnets identitetsskapande, antingen på ett positivt eller negativt sätt 

(Nordin-Hultman 2004, s. 71-73). 

 3.2.7 Bilder och lekmaterial	  

Lekmaterial är redskap skapat för barn som kan användas som rekvisita i barns aktiviteter. 

Några exempel på lekmaterial som förekommer i denna studie är dockor, pussel, spel och 

böcker. Vi väljer att inkludera tredimensionella föremål såsom dockor i vår undersökning då 

Sparrman menar att även dessa är del av den visuella kulturen (2002 s. 36-37). En bild är ett 

materiellt objekt vi kan titta på och som avbildar något eller någon. Bilder förekommer på 

förskolans avdelning på olika pedagogiska material och på omslag till böcker, flano, och pus-

selmotiv. 

3.3 Sammanfattning 
Detta kapitel har berört den teori vi valt samt de centrala begrepp som används i denna upp-

sats. Begreppet norm i allmänhet och vithetsnorm i synnerhet samt –vit och -svensk används 

kontinuerligt i både resultat och diskussion för att belysa vad det är som är synligt i det empi-

riska materialet. Detta sker hela tiden ur ett normkritiskt perspektiv vilket innebär att fokus 

ligger på att beskriva det som är dominerande och normerande istället för att beskriva det som 

avviker. Visuell kultur beskriver dels det material som undersöks i denna studie och dels den 

kulturella aspekt som ställer frågor som “vem får synas?”. Begreppet visuell kultur belyser att 

sättet att se på och läsa bilder är något som är socialt konstruerat och att det finns normer och 

värderingar kopplat till detta. Representation handlar om representativitet, att hitta något eller 

någon som liknar en själv. Vi undersöker vilka människor som är representerade i förskoleav-

delningens visuella kultur. Identitetsskapande handlar om att barn konstruerar sin egen identi-

tet i samspel med andra människor och sin miljö. Vi kommer i diskussionen behandla 
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aspekter av barns identitetsskapande i förhållande till de möjligheter de har till identifiering 

genom representation i förskolans visuella kultur. Bilder och lekmaterial används för att för-

tydliga vad det är vi har undersökt.  
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4. Tidigare forskning 
Här presenteras ett urval av den tidigare forskning som är relevant för denna undersökning. 
 

 4.1 Representation 

Att finna studier om representation i en förskole eller skolkontext har visat sig vara svårt. Vi 

tror att detta kan ha att göra med att det inte riktigt existerar någon diskussion kring detta i 

Sverige idag annat ur än ett genusperspektiv. När vi pratar om representation måste vi nämli-

gen även prata om att människor ser olika ut och att det görs skillnad på människor beroende 

på hur vi ser ut. Det behövs även begrepp för att beskriva detta och vi har valt hudfärg och 

ursprung som båda är tätt kopplat till hur människor tillskrivs egenskaper beroende på bland 

annat just hudfärg och ursprung. Eftersom det inte finns studier som direkt undersökt repre-

sentation på en förskola eller i en skola har vi fått leta efter studier om representation ur ett 

vidare perspektiv. 

 

Stuart Hall var en engelsk sociolog och kulturteoretiker som var verksam vid Birminghams 

universitet och Open University. I vår diskussion kommer vi använda oss av Stuart Hall för 

hans beskrivning av begreppet representation och hur det förhåller sig till identitetsskapande 

och normer. Hall är en av många forskare som har bidragit till och utvecklat forskningsfältet 

postkolonial teori, som vi berör under teorikapitlet. I Representation: cultural representations 

and signifying practices från 1997 presenterar Hall begreppet representation och dess bety-

delse för människans identitetsskapande. Hall resonerar kring om det är möjligt att människor 

ska kunna tolka, kommunicera och skapa mening i sina liv när de inte kan se sig själva i bil-

der och föremål som finns överallt i vår kultur (Hall 1997).  

 

Johannes Lunneblad är universitetslektor på Göteborgs universitet inom fälten mångkultur 

och interkultur. Han har utfört en etnografisk studie som presenteras i hans avhandling För-

skola och mångfalden - en etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område (2006). 

Lunneblads studie är relevant för oss då den påtalar vikten av att alla barn på förskolan är 

representerade i förskolans miljö. Han undersökte även hur pedagogerna på den aktuella för-

skolan förhöll sig till sin barngrupp och ett mångkulturellt arbetssätt. Han diskuterar bland 

annat kring svårigheter och brister i pedagogernas arbete såsom tidsbrist och okunskap som 

ledde till att personalen omedvetet osynliggjorde mångfalden i barngruppen på förskolan 

(2006 s.131-133). Konsekvensen av detta blev att de individuella skillnaderna och behoven 
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mellan barnen försvann. Lunneblad menar att dessa individuella skillnader och behov istället 

är något som bör lyftas fram och ska ses som en resurs för barngruppen. Han menar vidare att 

det blir ett problem om en specifik grupp eller individ systematiskt osynliggörs eftersom dess 

möjlighet till identifikation uteblir (Lunneblad 2006 s.133).  

 

Richard Dyer har skrivit boken The matter of images (2005) som diskuterar representation i 

bilder och varför bilder har sådan stor betydelse. Dyer är aktuell för vår studie då det finns 

flera gemensamma referenspunkter såsom bilder, visuell kultur, representation samt att Dyer 

diskuterar kring hur bilder är uppbyggda och hur de förhåller sig till verkligheten. Dyer menar 

att, hur olika sociala grupper är representerade i den visuella kulturen, får betydelse för hur 

människorna ser på sig själva och hur de blir sedda. Detta kopplar vi samman med identitets-

skapande och möjligheter till identitetsskapande.  

 

Jarlbro gör en genomgång av olika studier av representation ur genusperspektiv som gjorts i 

en massmedial kontext. Dels lyfter Jarlbro en studie som tittat på representation på bilder i två 

morgontidningar. Resultatet av studien var att män var kraftigt överrepresenterade på bild. En 

annan liknande studie visade att de som syns mest på bild är en man med svenskt ursprung, 

som ägnar sig åt sport eller politik. Det projektet byggde på totalt 7200 artiklar i 36 tidningar 

och visade att 94 % av de omskrivna människorna var infödda svenskar. Jarlbro beskriver 

sedan ett flertal liknande studier som alla pekar på att ca 25-30% av nyhetsbilder föreställer 

kvinnor och att det i allt insamlat material går att dra slutsatsen att vita medelålders män med 

makt är de som är synliga i medierna (Jarlbro 2006, s. 27-29). Med detta vill vi belysa att 

massmedia präglas av skev representation och att de med makt är de som syns. 

	  

Angerd Eilard har skrivit en artikel Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska månget-

niska skolan där hen analyserar innehållet i en läsebok för att belysa att det går att granska 

läromedel ur ett interkulturellt perspektiv. Eilard gör en diskursanalys som undersöker hur 

genus och etnicitet konstrueras i texten. Resultatet visar att boken som granskades, trots att 

den var vald för att den skildrar mångkultur och jämställdhet, visar upp ”ett par tydliga tradit-

ionella invandrarstereotyper, i kombination med ett implicit artikulerat svenskideal” (Eilard 

2004 s. 241) som gör att budskapet om mångfald och jämställdhet blir oklar (Eilard 2004, s. 

241). 
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En liknande studie vi funnit är en C-uppsats utav Ida Fürst och Christina Nilsson på Malmö 

Högskola. Fürst och Nilsson undersökte representationer av olika etniciteter i läromedel samt 

pedagogers och elevers uppfattningar om detta. Resultatet visade att representationer av män-

niskor med västerländskt utseende var väldigt dominerande och att det förekom etniska stere-

otyper vilket var problematiskt (Fürst & Nilsson 2008, s.3). Denna uppsats är ingen vi lägger 

stor tyngd vid, men eftersom urvalet av studier av representation i en skolkontext är så snävt 

gör vi bedömningen att den ändå är relevant. Denna uppsats tillsammans med Eilard visar att 

de etniciteter som är normen i barnböcker och läromedel är den svenska eller västeuropeiska 

och att det som inte faller under denna norm visas upp i form av stereotyper. 
 

4.2 Visuell kultur 
Anna Sparrman är professor vid Linköpings universitet. I hennes avhandling Visuell kultur i 

barns vardagsliv: bilder, medier och praktiker som publicerades 2002, undersöker hon fritis-

barns användning av den visuella kulturen genom att undersöka vilka visuella praktiker barn 

ägnar sig åt. Sparrman visar att barns deltagande i den visuella kulturen är komplex, de är 

varken aktiva eller passiva aktörer utan är i ständig förhandling om identitet-och subjektspo-

sitioner (2002 s. 14-18). Genom dokumentation och analys av barnens visuella praktiker förs 

ett resonemang om hur barnen formar och omformar sig själva genom att ingå i den visuella 

kulturen, samt hur de i sin tur kan påverka den. Studien visar också hur dessa barn använder 

sig av den visuella kulturen för att förstå världen, genom att medvetet eller omedvetet tvinga 

in den i en ordning. Sparrmans resultat visar att den visuella kulturen genererar förhandlingar 

om makt, vänskap och identitet och skapar viktiga frågor som vem eller vilka som syns och 

vem eller vilka som inte syns i den visuella kulturen (2002). 

 

Vi väljer att lyfta Sparrmans avhandling om den visuella kulturen för att den belyser att bilder 

bidrar till att skapa kunskap om världen. Bilder producerar och reproducerar mening genom 

att visa på könsstereotyper och maktförhållanden mellan kulturer (Sparrman 2002 s. 30-31). 

Frågorna som formuleras inom forskningsfältet såsom -vem får synas? liknar de som ställs i 

denna uppsats och handlar i slutändan om representation även om just det begreppet aldrig 

nämns i Sparrman (2002).   

 

Blond och blåögd, vithet, svenskhet och visuell kultur av Jeff Werner är en forskningsrapport 

utgiven av Göteborgs konstmuseum och del i ett forskningsprojekt om konst ur ett kritiskt 
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perspektiv. Werner undersöker hur det kommer sig att det finns vissa kroppsliga och visuella 

markörer som kan kopplas till nationaliteten svensk. Werner studerar föreställningar om hur 

svenskar ser ut, inte hur de faktiskt ser ut. Hur blev svensken blond och blåögd är frågan 

Werner ställer. Fokus ligger hela tiden på att beskriva normer och hur de skapats samt hur de 

reproduceras idag (Werner, 2014). Werner menar att individer lär sig att känna igen vad och 

vem som tillhör normen, genom att lära sig läsa och känna igen koder som formas i den visu-

ella kulturen (2014 s. 44). Detta är något vi tar med oss till den semiotiska bildanalysen för att 

hjälpa oss att se vad som är norm samt att få ett språk till att beskriva detta.   

4.3 Material och miljöns betydelse för barns identitetsskapande 
Elisabeth Nordin-Hultman är leg barnpsykolog och universitetsadjunkt vid Stockholms uni-

versitet. Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2004) är hennes doktorsavhandling. 

Nordin-Hultman gör en jämförande studie mellan engelska och svenska förskolemiljöer där 

hon systematiskt observerar förskolornas miljöer och dess materiel. Observationsmaterialet 

systematiseras och analyseras utifrån begreppen tid och rum och dess betydelse för barns 

identitet- och subjektskapande. Nordin-Hultman menar att det hon bidrar med till forsknings-

läget kring barns identitet- och subjektskapande är hur det, utifrån ett poststrukturellt synsätt, 

går att tänka nytt, kring en miljö där tid och rum inte är lika starkt reglerat.  

 

Lenz Taguchi är professor i pedagogik och är verksam vid Stockholms universitet. I Pedago-

gisk dokumentation som aktiv agent - Introduktion till intra-aktiv pedagogik (2012) lägger 

Lenz Taguchi fram ett nytt sätt att se på och arbeta kring pedagogisk dokumentation. Lenz 

Taguchi menar att föremål och material inte är passiva instrument eller verktyg som vi använ-

der oss av, utan aktiva medaktörer som samarbetar och samhandlar med oss. Vi blir hela tiden 

till i ett sammanhang tillsammans med vår omgivning. Hur miljön är organiserad får därför 

stor påverkan på hur barn konstruerar sig själv och utvecklar sin identitet.  

 

Ur Lenz Taguchi och Nordin Hultman kommer vi använda oss av teorier kring barns identitet- 

och subjektskapande och hur olika ting och material samhandlar med barn och på så sätt på-

verkar barns subjektivitet och identitet. Detta är relevant då vi diskuterar effekter av represen-

tation i den visuella kulturen eller brist på representation i den visuella kulturen.  
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Enligt Gripsrud betyder identitet en-het eller likhet, detta på grund av att människan sorterar 

intryck som hen fått från andra och via den visuella kulturen. Med detta, skapar människan 

sedan en uppfattning om likheter och skillnader mellan sig själva och andra. Dessa likheter 

eller skillnader kan vi sedan identifiera oss med, eller så kan vi inte det. Det kan också vara så 

att någon annan redan har identifierat oss efter t.ex. kön och ursprung och behandlar oss där-

efter. Med stöd av Gripsrud kan vi ställa frågor kring hur representation i den visuella kul-

turen påverkar barns möjlighet till identifikation i förskolan (Gripsrud 2011, s .21). 
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5. Metod 
Nedan redogörs en motivering av studiens datainsamlingsmetod och analysmetod samt hur 

dessa metoder genomfördes rent praktiskt samt statistik och underlag till den semiotiska bild-

analysen. Sedan följer en redogörelse för arbetsfördelningen under skrivandet, urval och av-

gränsningar samt en metodreflektion. Detta följs upp av ett resonemang om studiens tillförlit-

lighet och etiska överväganden. Kapitlet avslutas med ett avsnitt döpt till reflexivitet där vi 

synliggör vår egen position och diskuterar hur våra egna erfarenheter påverkar resultat och 

analys. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

 5.1.1 Visuell etnografi	  

Vår undersökning baseras på kvalitativa metoder vars fokus ligger på att undersöka, tolka och 

förstå en specifik kultur i dess naturliga miljö. Med hjälp av en kombination av flera datain-

samlingsmetoder sammanställs sedan ett resultat följt av en analys av det insamlade materi-

alet (Kullberg 2004). Under de senaste tjugofem till trettio åren har en visuell metodik utveck-

lats inom det kvalitativa forskningsfältet. Detta handlar om att samla in bilder och bildinform-

ation, eller att fotografera artefakter för att sedan använda dessa fotografier till att besvara 

frågor om samhället, där till exempel aspekter av människor och dess vardagliga liv under-

söks (Ahren & Svensson 2011, s. 165). En systematisk vetenskaplig användning av visuell 

metodik handlar bland annat om att begripa bildens sociala roll och kontext och på vilket sätt 

bilder påverkar människor samt hur bilder förmedlar och styrker social interaktion, normer 

och andra fenomen i samhället (Ahren & Svensson 2011 s. 165-166). Vårt intresse är att stu-

dera representationer av människor i bilder och lekmaterial samt hur dessa motsvarar de barn 

som går på avdelningen, ansåg vi att delar av etnografin samt den visuella metodiken skulle 

passa oss och vår studie. Vi har valt att fokusera på fotografering som datainsamlingsmetod. 

Metodvalet har även erbjudit oss fler datainsamlingsmetoder som kombinerats; fotografering, 

ljudupptagning samt fältanteckningar. Vidare sker datainsamlingen i en etnografisk under-

sökning på ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt som resulterar i detaljerade, analy-

serande och tolkande beskrivningar av det undersökta fenomenet (Kullberg 2004, s. 14) Den 

visuella etnografiska forskningsmetoden med fotografering är inte avsedd att förklara en ob-

jektiv sanning, utan den är avsedd för att presentera en serie idéer eller exempel på existe-

rande miljöer (Pink 2007, s. 94). Syftet med vårt val av metod var för att kunna besvara våra 
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forskningsfrågor och det vi vill lyfta fram är de representationer av människor som finns i 

bilderna och lekmaterialet på förskolans storbarnsavdelning. 

 5.1.2 Praktiskt genomförande	  

Vi kontaktade den aktuella förskolan vi blivit tilldelade efter kontakt med förskoleenhetens 

chef, hur denna kontakt etablerades förklaras under urval och avgränsningar. Vi ringde och 

berättade att vi ville utföra en observationsstudie på deras storbarnsavdelnings utbud av bilder 

och lekmaterial. Vi kom överens om att komma ut en fredag eftermiddag som innebar en av-

delning tom på barn och personal. Det vi gjorde när vi kom på plats var att fotografera alla 

rum inklusive väggar och tak, golv och samtliga hyllor och lådors innehåll. Vårt fokus låg 

hela tiden på bilder och lekmaterial som vi ansåg representera människor. Det insamlade 

materialet resulterade i sex stycken rumsbeskrivningar med tillhörande fotografier på bilder 

och lekmaterial, intalade beskrivningar av det material vi såg samt hur rummen såg ut som 

sedan transkriberades till text. 

5.2 Analysmetod 

 5.2.1 Semiotisk bildanalys	  

Vår empiri analyserades med hjälp av en semiotisk bildanalys. Semiologi är -läran om tecken 

och har sin grund i en önskan inom språkvetenskapen att skapa en kunskap i att läsa bilder. 

Detta görs genom att skapa bildkoder som bygger på ett system av vissa etablerade bildspråk-

liga regler. Dessa är inte medfödda utan behövs läras in (Borgersen & Ellingsen 1994, s. 167). 

Som ett exempel vet de flesta hur tecknet för toalett ser ut, trots att detta tecken inte på något 

sätt visar en toalett eller på andra sätt visualiserar en toalett. Vi har bara lärt oss att en rund 

streckgubbe med och utan kjol betyder just toalett, det är en inlärd bildkod. Inom semiotisk 

bildanalys betraktas bilder som kulturella objekt som bär en underliggande mening, bilden ses 

som ett språkligt meddelande. 

 

En semiotisk bildanalys görs i tre steg eller nivåer. Den denotativa nivån, den konnotativa 

nivån och den personliga nivån. Den denotativa nivån är en beskrivning av bilden medan den 

konnotativa nivån beskriver en association till bilden som är kulturellt betingad. Författarna 

ger ett exempel på ett fotografi av en man med en cigarett. Den denotativa nivån är en be-

skrivning vad bilden föreställer, en man med hatt som står och röker en cigarett medan den 

konnotativa nivån ger en association till lungcancer. Detta för att vi i vårt samhälle starkt för-
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knippar cigaretter och rökning med just lungcancer. Den konnotativa nivån måste dock skiljas 

från de personliga associationer som finns till bilden (Borgersen & Ellingsen, 1994 s. 167-

168). Dessa associationer är just personliga och kan vara att en tänker på sin gamle morfar 

som alltid bär hatt och röker, det är en association som kan vara relevant att redogöra för men 

som är specifik för den som analyserar bilden i fråga. 

	   5.2.2 Praktiskt genomförande 

De fotografier som togs på avdelningen framkallades för att det skulle gå lättare att få en 

överblick. Vi la ut samtliga 250 fotografier rum för rum på ett stort bord och samlade in samt-

liga som på något sätt representerade människor vilket resulterade i totalt 45 fotografier. Alla 

fotografier granskades ännu en gång och delades sedan in i fem underkategorier; böcker med 

17 foton, spel och pussel med 16 foton, dockor med 2 foton, flano med 1 foto samt pedago-

giskt material med 9 foton, på flertalet fotografier förekommer fler än en människa. Utifrån 

dessa kategorier valde vi sedan ut ett fotografi per kategori vilka förhöll sig representativt till 

både de specifika kategorierna samt till materialet i sin helhet. Under nästa avsnitt visar vi 

statistik på varför vi anser att just de valda fotografierna är representativa och förklarar det 

urvalet vi gjort. Samtliga fotografier, som tillsammans alltså visar allt tillgängligt material 

med representationer av människor finns som bilagor i form av kollage.  

När samtliga fotografier var utvalda påbörjades den semiotiska bildanalysen. På den denota-

tiva nivån av den semiotiska bildanalysen beskriver vi på ett sakligt sätt det vi ser på fotogra-

fiet. På den konnotativa nivån diskuterar vi vad detta betyder för oss, vilka kulturellt beting-

ade associationer vi gör och har till fotografiet. Vi strävade efter att se och analysera bilderna 

ur ett normkritiskt perspektiv. Med detta menas att vi hela tiden försökte komma på varför vi 

fick olika känslor och tankar kring bilderna och exakt vad det var i bilderna som gav associat-

ioner. Bara genom att bli medveten om vilka koder vi reagerar på i en bild kan vi bli med-

vetna om vad som är norm och hur den reproduceras. Denna bildanalys är den som presente-

ras och analyseras under resultat. Kategorierna är en avspegling på var och hur människor är 

representerade i storbarnsavdelningens visuella kultur och de hjälper oss att svara på våra 

frågeställningar. För att se de frågor vi utgick ifrån i analysen se bilaga 1. 

5.2.3 Statistik och underlag till den semiotiska bildanalysen 

När vi ser en annan människa gör vi ofta en omedelbar analys där vi kategoriserar denne efter 

exempelvis kön eller ursprung. Detta sker instinktivt, så inlärt och hårt sitter det. När vi 
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gjorde denna bildanalys försökte vi hela tiden tänka på vilka bildkoder som förmedlade nor-

men så tydligt. I detta fick vi stor hjälp av Jeff Werner som skrivit rapporten om hur svensken 

blev blond och blåögd. Werner menar att det vita idealet och normen för vad ett svenskt utse-

ende är, är starkare än någonsin trots att verkligheten nog är den motsatta. Werner menar 

också att vitheten är flytande och att hierarkier kan omförhandlas (Werner 2014, s. 352). 

Detta är detsamma för alla normer, att de är socialt konstruerade och därmed förhandlings-

bara. I det första kapitlet försöker Werner beskriva de bildkoder som förknippas med vithet 

och det var till stor hjälp för oss i vår analys då vi lättare kunde sätta fingret på vad det var vi 

reagerade på i en bild. Det Werner lyfter som visuella särdrag som används för att markera 

svenskhet eller vithet är hud-, hår- och ögonfärg, samt särskilda former på t.ex. näsa eller läp-

par (Werner 2014, s. 44-46) men det finns även miljöer och landskap som innehar visuella 

bildkoder som förknippas med svenskhet och vithet. Dessa har växt fram delvis på grund av 

kända svenska målare såsom Zorn och Carl Larsson under 1900-talet som skildrade svenska 

landskap i sina målningar och mycket på grund av den då starka nationalismen och national-

statens starka koppling till dess natur. Exempel på dessa visuella bildkoder som konnoterar 

svensk natur och miljö är granskog, björkar, röda sommarstugor, fjällvärld, sjöar och kust-

landskap. Redan under 1800-talet reste den svenska borgarklassen ut från stadens stök till väl 

valda delar av naturen för att leva ett mer autentiskt liv vilket har lett till att sommarstugan än 

idag är en vithetsproducerande miljö med dess tillhörande sommarideal som domineras av 

den vita medelklassens normer och värderingar (Werner, 2014 s. 102, 106-112).  

Anledningen till att vi tar upp detta är att vi försöker visa på hur vi har tolkat bilderna och vad 

specifikt som har fått oss att göra de kulturella associationer på bilderna som vi gjort. Detta 

för att visa på normen i materialet och hur normen som lyfter svenskhet och vithet reproduce-

ras. I genomgången här fokuserar vi på hud och hårfärg då det är lätt att urskilja och materi-

alet är så omfattande. I bildanalysen av de utvalda representativa fotografierna går vi ännu 

mer ner på djupet för att beskriva fler konnotationer som kan kopplas till bilderna och som 

kan bidra till analysen. 

I kategorin böcker figurerar totalt 35 stycken människor. Samtliga läser vi som vita. 13 är 

blonda, 13 bär någon slags huvudbonad, 5 människor har brunt hår och 4 människor på foto-

grafierna har rött hår. Vi har valt ut ett fotografi som visar 3 barn där samtliga är vita och 2 av 

3 är blonda, vi anser det vara representativt för samtliga bilder för kategorin böcker och till 

materialet i stort.  
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I kategorin spel och pussel figurerar totalt 44 stycken människor och vi läser 43 stycken med 

vit hudfärg och 1 med brun hudfärg. Det finns 12 stycken med blont hår, 18 med brunt hår, 1 

med rött hår, övriga kan vi inte identifiera. Vi har valt ut ett foto som föreställer ett barn med 

vit hudfärg och blont hår, vi anser det vara representativt för samtliga bilder för kategorin spel 

och pussel och till materialet i stort. 

 

I kategorin dockor figurerar totalt 7 stycken dockor. Samtliga har vit hudfärg. 2 utav 7 har 

blont hår, 1 docka har rött hår, 1 har brunt, 1 har grått hår och 2 har inget hår alls. Vi har valt 

ut ett fotografi som föreställer en vit docka som är blond för att vi anser den vara representativ 

utifrån det vi presenterat.  

 

I kategorin flano figurerar totalt 10 stycken representationer av människor men där några ka-

raktärer är återkommande, på en karaktär kan vi inte se huvudet. Samtliga på bilderna har vit 

hudfärg, 5 är blonda och 5 är brunhåriga. Vi har valt ut ett fotografi som föreställer huvudka-

raktären, denne är blond med vit hy, den karaktären förekommer även flest gånger i materi-

alet.  

 

I den femte och sista kategorin pedagogiskt material figurerar det totalt 19 människor (28 om 

vi räknar med händerna som utför teckenspråk). Samtliga har vit hudfärg, 6 stycken är blonda, 

4 är brunhåriga och resterande 9 människor har inget hår eller har huvudet täckt av en huvud-

bonad. Vi har valt ut ett fotografi som föreställer två barn där båda två har vit hudfärg, en är 

blond och en har brunt hår.  

Sammantaget finns i materialet 115 människor, 114 av dessa läser vi som vita. 33 är blonda, 

28 har brunt eller svart hår, 6 har rött hår, en har grått hår och resten bär huvudbonad eller så 

kan vi inte urskilja hårfärgen.  

5.3 Arbetsfördelning 
Vi står för denna uppsats helt gemensamt. Allt vi har skrivit har diskuterats, stötts och blötts 

och förklarats för varandra. Vi hade från början någon slags uppdelning i skrivandet men den 

är inte längre relevant då vi har skrivit om i våra egna och varandras texter så många gånger 

att samtlig text är fullständigt gemensamma ansträngningar. Det som dock går att urskilja är 



22	  
	  

att Carolina har haft större fokus på de delar som rör representation och Alina har haft större 

fokus på de delar som rör visuell kultur.  

5.4 Urval och avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att endast besöka en förskola och en avdelning för insamling av 

material för att inte det skulle bli för omfattande för detta examensarbete (Stukát 2009 s. 57). 

Då vårt syfte var att undersöka bilder och lekmaterial har vi inte på något vis studerat barnen 

eller personalen på förskolan. När vi valde förskola hade vi två premisser. Dels ville vi 

komma till en förskola där det fanns barn eller barn med föräldrar som har utländsk bakgrund, 

detta då vi hade en tanke om att det på förskolan då eventuellt kunde finnas mer material som 

visade på variation i vårt undersökningsområde. Vi trodde att vi på det sättet kunde få ett mer 

heterogent material att arbeta utifrån. Dels ville vi att det skulle vara en förskola som ingen 

utav oss hade arbetat på. Vi valde på måfå ut två stycken förskoleenheter från Stockholms 

kommuns hemsida som passade dessa kriterier och kontaktade båda två. Vi valde senare den 

enhet som svarade först och blev av förskolechefen tilldelade en specifik förskola som hade 

tid och möjlighet att ta emot oss. 

 

Vi valde att avgränsa det insamlade materialet genom att ta bort allt som satt uppsatt på väg-

garna i förskolan då vi initialt hade fokuserat även på detta. Detta material utgjordes av in-

formation till föräldrar, planscher och dokumentationer av barnens arbete. I enlighet med Ve-

tenskapsrådets princip om konfidentialitetskravet så måste vi skydda deltagarnas identitet och 

då dokumentationerna föreställde barnen på förskolan kunde vi inte visa detta i uppsatsen. 

Planscherna och informationen till föräldrarna var placerade så att de var oåtkomliga för bar-

nen och detta gjorde att de blev irrelevanta för vår undersökning. 
 

5.5 Studiens tillförlitlighet 
Det är viktigt inom kvalitativa metoder att kunna visa på kvalitet och tillförlitlighet (Patel & 

Davidson 2011 s. 103-105) Om en studie genomförs flera gånger och resultatet blir det-

samma, innebär detta en hög reliabilitet. Inom kvalitativa metoder finns det vissa reliabilitets-

brister, och om någon annan skulle genomföra exakt samma observation på samma förskola, 

skulle resultatet med stor sannolikhet bli annorlunda än vårt då bilder och lekmaterial är något 

som ständigt byts ut på en förskola (Stukát 2009 s. 125-126). Dock menar vi att denna studie 

ändå har relevans då vårt syfte delvis är att belysa representation av människor och det syftet 

uppnås även om reliabiliteten är låg. En kvalitativ studies validitet är svårfångad så det viktigt 
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att påvisa att det som en har undersökt under studien var det som var tänkt från början. Vi 

försöker vara så explicita som möjligt när vi redovisar vårt resultat av de bilder och lek-

material vi hittade som representerade människor. Vi hade en diskussion om att snäva in stu-

dien ytterligare genom att bara undersöka en kategori såsom -böcker eller -dockor men vi 

landade i ett beslut då vi där vi tog hänsyn till validiteten och ville ha en helhetsbild av för-

skolans miljö. Vidare har en diskussion förts kring studiens generaliserbarhet. Det går inte att 

säga att utbudet av bilder och lekmaterial kommer att se likadant ut på någon annan förskola 

trots att samma metodval skulle göras. Resultatet kan även se annorlunda ut vid ett nybesök 

på samma förskola vilket vi är medvetna om. I Stukát diskuteras det om att en studie som en-

bart undersöker ett enskilt fall saknar generaliseringsmöjligheter vilket vi ser som en svaghet i 

denna studie (2009, s. 58). Vi kan bara diskutera utifrån vårt enskilda fall på den enskilda 

förskola och avdelning vi undersökt men vi menar att studiens metod går att utföra på vilken 

förskola som helst (Ahrné & Svensson 2011, s. 28-30) 

5.6 Metodreflektion 
Motiveringen till val av datainsamlingsmetod är den att syftet och frågeställningarna styrde. 

För att kunna undersöka en förskolas utbud av bilder och lekmaterial anser vi att en observat-

ionsstudie tillsammans med en kamera ger bra data att arbeta med samt att det kan bidra till 

ett tillförlitligt resultat av studien. För att utföra denna studie behövde vi besöka den aktuella 

förskolan och på plats utföra denna observation samt fotografera dess utbud av bilder och 

lekmaterial. Vidare använde vi oss av mobiltelefonens ljudinspelningsprogram som en typ av 

fältanteckning som kom att bli ett bra stöd för vårt minne. När fotografierna sedan samman-

ställdes och skulle analyseras bestämde vi oss för att använda oss av en semiotisk bildanalys 

som i sin tur gav oss en bra grund till vår slutgiltiga analys och diskussion. 
 

Kritik som riktats mot visuell etnografi är att insamlandet av visuellt material kan bli för sub-

jektivt påverkat av forskaren och att det inte tas någon hänsyn till detta (Pink 2007, s. 9). Vi 

vill poängtera att vi inte har haft för avsikt att undersöka några barn eller vuxna i vår studie 

som skulle kunna påverka vår subjektiva uppfattning, utan vi har valt att fokusera på den vi-

suella kultur i form av bilder och leksaker som representerar människor som finns på försko-

lans storbarnsavdelning. Vår observation var ej slumpmässigt utförd, vi gick systematiskt 

igenom alla rum på avdelningen för att inte missa något som kunde representera en människa 

(Patel & Davidson 2011, s. 91) En viss subjektiv tolkning går aldrig att komma ifrån då vi har 

valt att presentera ett representativt urval av bilder av de representationer vi hittat i vårt resul-
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tatkapitel. Utöver detta har vi med stöd av våra övriga datainsamlingsmetoder, noggrant be-

skrivit i resultatdelen det vi kunde se under vår observation samt valt att presentera samtliga 

fotografier (undantag för böckerna) som bilagor så att läsaren får se hela utbudet av bilder och 

lekmaterial. Genom denna genomskinlighet hoppas vi visa att vår förförståelse inte påverkat 

resultatet allt för mycket (Pink 2007).   

5.7 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet ska forskaren ta hänsyn till fyra forskningsetiska principer under sitt 

arbete och detta har vi gjort genom att ha läst och förhållit oss till dem. Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera dem som kommer att bli berörda av undersökningen, samt 

vilka rättigheter de har i sin tur jämte mot forskaren (Vetenskapsrådet 2002). Detta har vi 

gjort genom att informerat förskolan skriftligt samt muntligt om vår studie och gett informat-

ion om att de har rätt att dra tillbaka sitt samtycke om att delta, därigenom uppfyller vi sam-

tyckeskravet och brevet vi skickat till förskolan efter våra muntliga samtal finns som bilaga 2. 

Konfidentialitetskravet berör sekretess samt skydd av berörda deltagares identiteter och för-

skolans namn (Vetenskapsrådet 2002). Vi har anonymiserat förskolan genom att fingera namn 

och ort samt att vi inte visa några barn eller pedagoger på våra bilder. De bilder vi visar upp är 

så pass vanliga att de kunnat vara från vilken förskola som helst. Den sista principen kallas 

för nyttjandekravet, vilket vi uppfyller genom att vi inte har för avsikt att nyttja vårt material 

utanför dess tänkta syfte - detta examensarbete. 

 

Vi är otroligt medvetna att vår uppsats kan verka provocerande för vissa. Vi har under hela 

skrivperioden kämpat med att hitta ett språk som inte är exkluderande och som inte skapar ett 

”vi” och ett ”dem”. Vi har tappat räkningen på hur många gånger vi har ändrat på frågeställ-

ningar och syfte för att undvika att reproducera föreställningar som gör skillnad på männi-

skor. Anledningen till att vi tillslut valde att utgå just från hudfärg och ursprung var att det var 

det vi visste och kunde avslöja om de barn som går på avdelningen där vår studie utgår och att 

det är dessa barn som vi förhåller oss till när vi talar om representativitet. 

5.8 Reflexivitet 
Vi som skriver denna uppsats är två snart 30-åriga, heterosexuella, vita medelklasskvinnor. 

Denna position ger oss vissa privilegier såsom att inte behöva komma ut med vår sexualitet 

eller att behöva oroa oss att inte kunna köpa mat för dagen. Våra privilegier är även något 

som påverkat hur vi har tänkt kring denna uppsats. Vi vet inte hur det känns att inte vara re-

presenterad i den visuella kulturen och därför tar vi inget tolkningsföreträde kring hur det är 
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eller hur det kan kännas, utan diskuterar enbart utifrån relevant forskning. Anledningen till att 

vi i detta avsnitt synliggör vår position är att den påverkar denna studie. Vår position som 

vita, infödda svenskar har betydelse för hur vi läser och tolkar bilderna vi analyserar. Vi är 

produkter av vår uppfostran och att leva genom att passa in i många av samhällets normer. Vi 

har sen vi vart små växt upp med Astrid Lindgrens karaktärer, massvis av Disneyfilmer och 

annan barnkultur för barn, skapad av vuxna, som vi kan se nu i efterhand visar upp en rätt så 

ensidig bild av hur ett barn ser ut. Detta har präglat vårt sätt läsa bild- och kulturella koder 

och tolka människor och miljöer som vita och svenska.  
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6. Resultat  
I detta kapitel presenteras studiens resultat och den semiotiska bildanalysen. Först följer en 

presentation av förskolan där vi samlat in material för att ge läsaren en bakgrund och ett 

sammanhang. Efter detta följer det tematiserade resultatet. Den semiotiska bildanalysen görs 

genom den denotativa nivån där vi beskriver vad vi ser på bilderna följt av den konnotativa 

nivån där vi beskriver associationerna vi fick till dem. Till sist följer ett avsnitt med kommen-

tarer till den semiotiska bildanalysen. 

6.1 Förskolan Rymdskeppet 
Förskolan Rymdskeppet ligger i ett område i Stockholm där storslagen natur samsas med be-

tong. Stadsdelen byggdes upp huvudsakligen under 50-talet och präglas av långa trevånings-

hus med balkong på ena sidan och två lägenheter på varje våning. Här och där tronar ett hög-

hus upp mot skyn. På nästan varje balkong sitter det en parabolantenn som spretar ut sina ten-

takler. Det finns stora grönområden i utkanten av området, i centrum finns det istället knappt 

någon grönska alls. Tunnelbanan ringlar sig genom orten och transporterar folk till sina arbe-

ten. Enligt statistik från Stockholms kommuns hemsida är nästan två tredjedelar av barnen här 

utrikes födda eller har två föräldrar som är utrikes födda, att jämföra mot en dryg fjärdedel i 

hela Stockholm. På den förskola vi besökte är andelen ännu högre. Samtliga barn på just vår 

avdelning är utrikes födda eller har två föräldrar som är det, många är nyanlända till Sverige. 

Barnen eller deras föräldrar har kommit till Sverige från Etiopien, Somalia, Syrien, Irak, Pa-

lestina och Mongoliet.   

	  

Förskolan Rymdskeppet ligger gömd, insprängd mellan skogsdungar, garage och bostadshus i 

en liten backe. På håll har vi svårt att upptäcka den, trots att vi vet att den ska ligga just här, 

den smälter in så bra i omgivningen. Först när vi kommer närmre och ser glimtar av gården 

med sandlåda, gula cyklar och leksaker utspritt på marken förstår vi att vi kommit rätt. Det är 

alldeles tomt och tyst på gården, det är eftermiddag och barnen är inomhus och äter mellan-

mål. I dörren möter vi en förälder med sitt barn i handen som är på väg hem. Vi kliver in och 

möts av personal som välkomnar oss dit.     
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6.2 Böcker 
På vilket sätt är människor representerade i avdelningens utbud av böcker? 

Inne i avdelningens så kallade spelrum samsas ett oanvänt kök med personalens dokumentat-

ionshörna och en stor bokhylla med pysselmaterial och byggmaterial. Längst ner i denna 

öppna bokhylla står en stor låda med böcker. Någon meter från hyllan finns en matta och 

några stora mysiga kuddar där det går att sätta sig och läsa. Det här är den första och enda 

platsen där det finns böcker på förskolan. Boklådan innehåller 27 böcker som alla är lånade på 

biblioteket. Utav dessa böcker är det 17 stycken som visar representationer av människor och 

dessa återfinns på omslagen. Vi valde att endast fotografera och analysera böckernas framsida 

och detta berodde på att vi inte hade för avsikt att göra en djupare analys av bilderna inuti 

böckerna. Vår ambition var att analysera den visuella kultur som vi direkt kunde iaktta under 

vår observation på den aktuella avdelningen. För ett större urval av fotografier se bilaga 3. 
 

  
Figur 1. Valt fotografi ur kategorin ”Böcker”.  

 

Vad ser vi på bilden – denotativ nivå  

Vi ser tre stycken barn som går på ett led på en gräsmatta, de är olika långa och den som går 

först är längst. Barnet som går först i ledet har blont hår i en fläta, ljusbeige hudfärg, en svart 

kappa, och håller i en låda. Barnet i mitten har brunt hår, ljusbeige hudfärg, rutig skjorta, 

svarta shorts och bär på något som ser ut som en väska. Barnet längst bak i ledet har blont hår, 

ljusbeige hudfärg, röd mössa, shorts och skor, grön skjorta och bär på en spade. Alla barnen 



28	  
	  

är lite rödkindade. Bakgrunden är vit tillsammans med gröna löv som slingrar sig längs med 

bokens kanter. Längst ned på bilden är det ett ojämnt led med små, röd-orangea kors. 

 

Vad säger bilden – konnotativ nivå 

Barnen på bilden är på väg att begrava ett djur som har dött. Detta utläser vi av de kors som 

finns nederst i bilden som står som tecken för död tillsammans med spaden som är till för att 

gräva en grav och lådan som fungerar som kista, detta är alltså en tolkning vi gör. Werner 

menar att vi lär oss att känna igen vem som läses som svensk genom koder som formats i den 

visuella kulturen. Vithet och svenskhet kännetecknas av visuella koder såsom hudfärg, hår, 

ögonfärg och omgivning (2014 s. 44). Vi ser att bilden föreställer tre barn som har vit hud-

färg. Vi tror även att barnen har ett svenskt ursprung på så sätt att de härstammar från Sverige 

eller Norden. Anledningen till att vi gör detta antagande på just denna bild är att vi har lärt oss 

att tyda vit hud och blond hårfärg som svenskt eller eventuellt nordiskt. ”Swedish blonds” är 

en föreställning om svenskar som känns igen även långt utanför Sveriges gränser. Vi vet ju att 

alla svenskar inte är blonda, bara att vi lärt oss att känna igen just blont hår som något som 

kännetecknar svenskhet.  
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6.3 Pedagogiskt material 
På vilket sätt är människor representerade i avdelningens pedagogiska material? 

Avdelningens ateljé är ett väldigt stort rektangulärt rum som är fullt av olika typer av material 

för skapande. Precis vid ingången från hallen står en byrå där det ovanpå ligger ett flertal 

olika pärmar och ringpärmar lätt till hands. Den ena pärmen ligger uppslagen som om den 

nyss varit använd. Ringpärmarna består av teckenstödsbilder som personalen skrivit ut från en 

hemsida som tillhandahåller detta. Totalt finns ett 70-tal olika bilder, det är ca 30 st. som visar 

substantiv, såsom en bild av en båt och en avbildning av en hand som visar tecknet för båt. Ett 

40-tal bilder visar barn som gör olika saker som att springa, dricka, hoppa och gå. Den andra 

pärmen visar bilder av olika verb och substantiv. Det övriga pedagogiska materialet utgörs av 

kort och inplastade bilder som sitter uppe på väggen på olika platser på avdelningen, i alla 

rum förutom hallen. Dessa föreställer bokstäver och ord samt det tecken som används för 

dessa bokstäver och ord. Vi har valt ut ett fotografi av en teckenstödsbild som visar tecknet 

barn. För ett större urval av fotografier se bilaga 3. 
 

 
Figur 5. Valt fotografi ur kategorin ”Pedagogiskt material”. 
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Vad ser vi på bilden – denotativ nivå 

Vi ser två barn som står och håller om varandra. De står i en skog eller skogsdunge. Flera 

tallar och något mindre lövträd eller buske syns i bakgrunden. Bakom träden ligger en sjö. 

Barnet som står till vänster har brunt hår, vit hudfärg, bruna ögon och en grå tröja. Barnet som 

står till höger är blond med blåa ögon, vit hudfärg och bär en ljusblå randig tröja.  
 

Vad säger bilden – konnotativ nivå 

Barnet till höger ser ut att ha någon form av funktionsvariation såsom Downs syndrom. Vi 

använder termen funktionsvariation för att belysa att funktionshinder inte finns hos barnet i 

sig utan i omgivningen. Ett barn som sitter i rullstol har full funktion när hen ska prata, äta, 

eller spela spel men har det svårare att komma in i ett hus med trappa, där uppstår funktions-

hindret i den fysiska miljön. Här ser det ut som att barnen är ute i skogen och leker tillsam-

mans och det skulle kunna tänkas att de är på utflykt med förskolan. För att analysera barnens 

ursprung lägger vi samman alla de visuella bildkoder som kännetecknar svenskhet såsom 

blont hår, vit hudfärg, barrskog och sjö och gör då tolkningen att barnen sannolikt kan ha 

svenskt ursprung (Werner 2014, s. 44). Dock kan vi inte med säkerhet säga att barnen på bil-

den är svenska. På denna bild har ett barn brunt hår som inte är en självklar visuell bildkod 

som konnoterar svenskhet men oavsett så kan vi bara analysera utifrån det vi ser, vi kan inte 

fråga någon om det stämmer. Detta är vad en semiotisk bildanalys går ut på. Att beskriva de 

konnotationer vi får av en bild och i skrift förklara vilka bildkoder som fått oss att tänka som 

vi gör. Pojkarna på bilden identifierar vi med vit hudfärg. De behöver nödvändigtvis inte ha 

svenskt ursprung men ändå läser vi båda barnen som svenska. Dels är det faktum att det ena 

barnet har blont hår men i denna bild spelar den omgivande miljön en stor roll i vår analys. 

Barrskog och en liten sjö i bakgrunden är enligt Werner en klassisk visuell markör för att illu-

strera svenska rum. Werner menar dessutom att dessa svenskt kodade miljöer färgar av sig på 

de (vita) kroppar som vistas i dem och gör att de läses som svenska (2014, s 106-110).  
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6.4 Spel och pussel  
På vilket sätt är människor representerade i avdelningens utbud av spel och pussel?  

I en hylla på avdelningens spelrum finns en stor samling pussel och spel som barnen har till-

gång till. Barnen kan själva gå och plocka spel och pussel som de vill och sedan sätta sig vid 

det stora, cirkulära låga bord som står mitt i rummet. Bilder och representationer av männi-

skor finns dels på själva kartongen som spelet eller pusslet ligger i, dels på spelbrädet eller 

pusslets motiv. Vi har valt ut ett fotografi som visar ett motiv på ett pussel. För att se ett större 

urval av fotografier se bilaga 3.  
 

 
Figur 2. Valt fotografi ur kategorin ”Spel och pussel”. 

 

Vad ser vi på bilden – denotativ nivå 

Vi ser ett barn som gungar på en gunga som sitter fast på en trädgren. Hen har blont hår, vit 

hudfärg men ser solbränd ut, en röd T-shirt, gula hängselbyxor, vita strumpor samt bruna 

skor. Personen i bakgrunden uttalar vi oss inte om då det är mycket svårt att urskilja något 

användbart. I bakgrunden ser vi ett grönskande landskap med en sjö, en skog samt en blå 

himmel med tre vita moln. I bildens högra nedre hörn ser vi fyra stycken vita blommor och i 

det högra hörnet längst upp ser vi en stor, gul sol. Bakom kullen skymtar två röda små stu-

gor.   

 

Vad säger bilden – konnotativ nivå 

Bilden med dess natur och lekande barn ger oss ett varmt intryck av en härligt solig sommar-

dag ute i naturen. Werner skriver om koder för typiska svenska landskap och hur de är tätt 

knutna till svenska vita kroppar. Dessa koder består till exempel av barrskogstäckta landskap, 
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röda sommarstugor, sjöar samt kustlandskap (Werner 2014, s 110). Flera av dessa koder kan 

vi se i just denna bild, till exempel kan vi se röda stugor och en sjö. Vi läser barnet på gungan 

som vit och tillsammans med barnets blonda hår och Werners utsaga om att en konnoterad vit 

miljö kan färga av sig på de vita kroppar som vistas där (2014, s 106-110) gör vi en tolkning 

att barnet sannolikhet har ett svenskt ursprung.  
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6.5 Dockor 
På vilket sätt är människor representerade i avdelningens utbud av dockor?  

Rummet som kallas för allrummet är stort och kvadratiskt. Längs, hela, ena väggen löper 

stora fönster. Rummet är indelat i flera olika lekzoner som benämns som hörnor. Avdelningen 

har dockor på två olika ställen men det är i familjehörnan som de är i huvudfokus. Här finns 

en docksäng, skötväska och en liten klädhängare med dockkläder som kan användas i barnens 

rollek. Det finns även handdockor på en byrå i spelrummet. Dockorna utgör i sig själva, en 

representation av människor. Vi har valt ut ett fotografi av fem dockor och sedan beskärt det 

för att endast analysera en docka. Denna docka visar en representativ bild av de dockor som 

fanns att tillgå. För ett större urval av fotografier se bilaga 3. 

 

 
Figur 3. Valt fotografi ur kategori ”Dockor”. 

 

Vad ser vi på bilden – denotativ nivå 

På bilden ser vi en handdocka som står på ett ställ av trä. Dockan bär en rosa tyllkjol och rosa 

balettskor. Den har blont hår uppsatt i en tofs, vit hudfärg och vita kläder.  
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Vad säger bilden – konnotativ nivå  

Bilden föreställer en ballerina med vit hudfärg. När vi analyserar dockan som en helhet och 

lägger samman dockans blonda hårfärg och vita hudfärg ser vi det som sannolikt att dockan 

skulle kunna ha ett svenskt ursprung. Det låter kanske konstigt att säga att en docka har ett 

ursprung men vi ser allt material och alla bilder som föreställer människor som representat-

ioner av människor och således kan de ha ett ursprung.  
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6.6 Flano 
På vilket sätt är människor representerade i avdelningens utbud av flano? 

Flanobilderna ligger i en låda i en hylla i spelrummet, samma hylla där vi fann böckerna. 

Flano är ett material med inplastade bilder med filt på baksidan som sätts upp på en tavla av 

filt och fastnar, så kallad flanotavla. Flano används ofta som rekvisita i sagoberättande. Ovan-

för den matta där barnen kan sitta och läsa sitter en stor flanotavla där flanobilderna kan sättas 

upp, lekas och berättas med. Flanot består av bilder som representerar människor. Vi har valt 

ut ett fotografi som visar en av karaktärerna från samlingen. För att se ett större urval av foto-

grafier se bilaga 3. 

                                

Figur 4. Vald bild ur kategorin ”Flano”. 

 

Vad ser vi på bilden – denotativ nivå 

Vi ser en flicka som står och borstar sitt mycket långa hår med en glittrande borste. Hon ser 

väldigt glad ut. Personen bär en lila klänning hon har vit hudfärg och gröna ögon. 
 

Vad säger bilden – konnotativ nivå 

Vi vet att personen på bilden är en sagofigur vid namn Rapunzel. Hon ler brett och ser glad 

ut. När vi läser bildkoderna som visar en vit hy och blont hår ser vi det som sannolikt att Rap-

unzel enligt dessa bildkoder skulle kunna ha ett svenskt ursprung (Werner 2014, s. 44). 
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7. Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring studiens resultat. I diskussionen förhåller vi oss till den 

tidigare forskning och studier som finns på området och som vi valt att lyfta fram, samt den 

teoretiska ramen. 

7.1 Huvudresultat - Utebliven representation 
Syftet med studien var att ur ett normkritiskt perspektiv, belysa och analysera representation 

av människor i en förskoleavdelnings lekmaterial och bilder. Resultat visar att representation-

er av människor består av avbildningar, målningar och fotografier och dessa finns på många 

olika platser på avdelningen. Människor är representerade på spel, pussel, böcker, pedago-

giskt material, flano samt i dockor. Resultatet visar även att människor med vit hudfärg och 

svenskt ursprung är kraftigt dominerande i det insamlade materialet. Detta kommer vi fram 

till genom att i bildanalysen läsa visuella koder såsom hudfärg, hår, ögonfärg och omgivning 

som tillsammans är kännetecknande markörer för vithet och svenskhet. Detta resultat repre-

senterar inte de barn som går på avdelningen. Det finns faktiskt bara ett fåtal exempel som 

visar upp någon slags variation av människor med annan hudfärg än vit och annat ursprung än 

det vi kan läsa som svenskt. Vi är förvånade över att resultatet visade på sådan stor homogeni-

tet.                

 7.2 Vad betyder resultatet – Vithetsnorm 
Resultatet betyder att vithetsnormen som råder i Sverige även är dominerande på den försko-

leavdelning där studien genomfördes. I förskolans visuella miljö finns många representationer 

av människor men när nästan samtliga visar upp en homogen bild av hur en människa ser ut 

blir den bilden normerande. Eilard förklarar rent praktiskt hur det går det till när vithetsnor-

men reproduceras när hon lyfter att det barnen läser i barnböcker, tillsammans med andra re-

presentationer av människor som barnen kommer i kontakt med i den visuella kulturen, for-

mar en bild av vad som är rätt och åtråvärt. Allt annat som inte visar upp denna normerande 

bild blir onormalt (Eilard 2004, s. 242). Hall kallar detta för mentala kartor, detta är alltså 

system av olika språkliga och visuella koder som finns runt omkring oss och som visar vilka 

möjliga positioneringar som finns att inta. Dessa språkliga och visuella koder kan härledas till 

sociala grupper såsom vi visade genom att presentera Werners rapport om hur svensken blev 

blond och blåögd. Hall menar att om vissa visuella och språkliga koder saknas i den visuella 

kulturen för att de inte är representerade, saknas därmed även de positioneringar och identifi-
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kationsmöjlighter som är kopplade till dessa (Hall 1997, s. 15, 17). Martinsson och Reimers 

skriver att skolan (och förskolan) är en plats där normer görs, reproduceras och förändras och 

eftersom normer alltid anger vad som anses vara eftersträvansvärt och normalt upprättas grän-

ser och hierarkier. Därför är det viktigt att hela tiden ställa frågan, vilken norm görs nu 

(Martinsson & Reimers 2008, s. 30)? Det tycker vi är en bra fråga att ta med sig till yrkesli-

vet, då den utmärker ett normkritiskt förhållningssätt som ger möjlighet att utmana och för-

ändra normer på förskolan för att erbjuda barnen och de vuxna fler tillgängliga positionering-

ar.  

 

	   7.3 Förklaringar till resultaten – postkolonial teori  
Det vårt resultat pekar på är att förskoleavdelningens urval av synliga bilder och lekmaterial 

ser ut att vara präglad av den vithetsnorm som är återkommande i den västerländska visuella 

kulturen (Dyer 2005, s.11). Med stöd i den postkoloniala teorin kan detta förklaras genom att 

vi lever i en värld präglad av kolonialismen och detta påverkar samhället både kulturellt, eko-

nomiskt och politiskt. Loomba anser att postkolonial teori ger en förklaring på strukturnivå, 

det är samhället som besitter makten genom att normer flödar igenom institutioner och män-

niskor (2005, s. 50). Loomba menar att dominerande maktstrukturer påverkar människor att 

anpassa sig till föreställningar kring påstådda rasmässiga skillnader som uppkom under den 

koloniala erövringen och genom detta skapades binära motsatser mellan människor från 

Europa och de ”Andra” där vithet har den dominerande positionen, vithetens hegemoni. Så 

småningom har detta påverkat människor till att internalisera dessa normer, människor anpas-

sar sig till vissa föreställningar om vad som är normalt respektive avvikande (Loomba 2005, 

s. 40-42). Vår studie visar hur representationer av människor i bilder och lekmaterial kan upp-

rätthålla stereotypa föreställningar och reproducera en norm som sätter vithet och svenskt 

ursprung i en ledande position genom utebliven representation av människor med annat ur-

sprung än svenskt och annan hudfärg än vit. Vår gissning är att många pedagoger inte alls är 

medvetna om alla de normer som finns på förskolan och skolan, normer är trots allt osynliga 

tills de bryts mot. Vi menar att normer ständigt måste synliggöras genom ett normkritiskt för-

hållningssätt och arbete. Genom att reflektera över vem och vad som representeras i försko-

lans visuella kultur kan förutsättningarna öka för att varje barn ska ha möjlighet till identifi-

kation för att kunna utveckla sin identitet i den visuella miljö som förskolan är (Nordberg & 

Rindå 2006; Sparrman 2002).	  
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En kompletterande förklaring som inte utgår från den postkoloniala teorin är Lunneblads dis-

kussion kring likhetsprincipen samt tid och stora barngrupper. Lunneblad tar upp att det är 

vanligt att just olikheter relaterade till ursprung ofta osynliggörs och att det “svenska” priori-

teras (Lunneblad 2006, s.141) Han menar att intentionerna med detta är goda då förskolan vill 

hjälpa barn att komma in i det svenska samhället samt att de vill behandla alla som om de 

vore lika oavsett barns olikheter inom gruppen. Detta osynliggörande av mångfald i barn-

gruppen är inte något som personalen eftersträvar, men på grund av den rättvisebild, eller 

rättviseideologi som finns i förskolan skapas en förväntan på att alla ska ingå i bilden “av det 

svenska” som kan ge motsatt effekt på grund av att barnens olikheter osynliggörs (Lunneblad 

2006, s.36, 175). Lunneblads studie visar att detta drabbar framför allt utsatta grupper eller 

individer när det svenska ses som det gemensamma och eftersträvansvärda i samhället (Lun-

neblad 2006, s.176). Effekten av att olikheter bland barn osynliggörs kan leda till bristande 

representation i den visuella kulturen. 

        7.4 Hur relaterar resultaten till andra studier? 
Som tidigare nämnts finns inga direkta undersökningar som undersökt representation i ett 

förskole- eller skolsammanhang utan vi använder det vi hittat som är angränsande till denna 

studie. I detta avsnitt visas att de studier vi funnit som undersökt representation, även när de 

är genomförda med andra metoder än vår, visar på stor samstämmighet i resultat. Svenskhet 

och vithet är de kategorier som är dominerande i förskolans visuella kultur, i media, i läse-

böcker samt i läromedel.  

 

Jarlbro visar att nyhetsmedia bestående av tidningar och TV är väldigt präglade av människor 

med svenskt ursprung. I en studie Jarlbro talar om som byggde på över 7000 artiklar i ett 30-

tal tidningar var 96 % av människorna det rapporterades om infödda svenskar (Jarlbro 2006, 

s. 27-29). Detta visar på en dominans av svenskt ursprung och vit hudfärg som även stämmer 

överens med resultatet för denna studie. Denna dominans av svenskhet som norm var ett re-

sultat som även Eilard (2004) samt Fürst & Nilsson (2008) kom fram till när de granskade 

etniciteter i en läsebok respektive läromedel. Lunneblad tar upp att olikheter bland barn base-

rat på etnicitet är något som i förskolan ofta osynliggörs. Detta är grundat i en vilja i att be-

handla alla lika och att alla barn ska ingå i den gemensamma ”svenskheten” (Lunneblad 

2006). Dock kan effekten av detta bli att det inte finns någon representation av människor på 

förskolans visuella kultur som visar något annan än ett svenskt ursprung.  
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7.5 Sammanfattning 
Studiens resultat visar att människor är representerade på många olika sätt och platser i avdel-

ningens visuella kultur. Det insamlade materialet visar upp en stor dominans av människor 

med vit hudfärg och svenskt ursprung och detta representerar inte de barn som går på försko-

lan. Detta kan betyda att förskolan är präglad av den vithetsnorm som råder i det svenska 

samhället. Vithetsnormen reproduceras genom att bara en bild presenteras av hur en människa 

ser ut, denna bild blir normerande och visar vad som är rätt och eftersträvansvärt och exklude-

rar alla som inte passar in i normen eftersom de inte får samma möjlighet till identifikation. 

Detta kan på sikt utvecklas till ett demokratiproblem eftersom representation även är sam-

mankopplat med diskriminering och marginalisering av sociala grupper av människor som 

inte passar in i normen. De som inte bereds plats i den visuella kulturen får heller inte plats i 

verkligheten och har inte samma förutsättningar för att inta olika positioner.  

 

Vi menar att är viktigt att pedagoger har en kunskap om den visuella kulturen och hur den har 

betydelse för barns identitetsskapande för att ge alla barn samma chans till att bygga ett starkt 

jag. Resultatet pekar som sagt på att vithet och svenskhet är dominerande i studiens resultat 

och visar på att just detta är norm. På ett strukturellt plan förklaras detta genom att använda 

den postkoloniala teorin som säger att vi lever i ett samhälle som är präglat av föreställningar 

kring påstådda rasmässiga skillnader hos människor som kom till under kolonialismen. Dessa 

föreställningar har sedan internaliserats hos människor under många hundra år tills de nu är 

osynliga och utgör vithetsnormen eller vithetens hegemoni. En kompletterande förklaring får 

vi av Lunneblad som säger att barns olikheter osynliggörs eftersom pedagoger vill inkludera 

alla barn i det svenska genom att bara lyfta svenskhet som kategori (2006, s.176). Studiens 

resultat stämmer väl överens med de studier vi funnit som undersökt representation.  

7.6 Vidare forskning 
Då representation är ett tämligen outforskat ämne i en skolkontext ser vi att det finns många 

förslag till studier som skulle komplettera denna. Först och främst behövs basforskning för att 

se om det finns mönster och liknande resultat i studier på olika förskolor och skolor. Vi skulle 

även kunna se snävare studier som undersöker endast en av våra kategorier men gör detta på 

ett antal olika förskolor för att ge en större bredd. En mer omfattande studie där aspekter av 

representation och visuell kultur som inte tagits upp i denna uppsats på grund av det skulle 

blivit för omfattande skulle bidra stort till den luckan vi upplever finns kring detta ämne. Det 

hade även vart intressant att se en intervjustudie med förskollärare som förhåller sig och dis-
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kuterar representation och vad det innebär i praxis. Det skulle fungera att undersöka represen-

tation ur fler aspekter, till exempel funktionsvariationer eller religion. 

 

	  	  	  	  	  	  	  7.7 Resultatens konsekvenser – Begränsade möjligheter till identifikation 
När vi under denna uppsats tillblivelse har diskuterat med folk vi mött, om vad vi skriver om, 

har vi flera gånger fått frågan -Men vad spelar det för roll då om inte alla syns på bild? I detta 

avsnitt vill vi försöka förklara varför representation är viktigt och vilka konsekvenser som kan 

komma ur utebliven representation. 

 

Både Sparrman, Nordin-Hultman och Lenz Taguchi för fram att den visuella kulturen, alltså 

den omgivande miljön och det som den existerar av, får betydelse för hur barn ser på världen 

och hur de ser på sig själva. Sparrman menar att barn endast kan identifiera sig och skapa sin 

identitet i förhållande till de kategorier som finns tillgängliga. I vår studie är dessa kategorier 

svenskt ursprung och vit hudfärg. Enligt Gripsrud identifierar sig barn tidigt med andra män-

niskor eller med representationer av människor i den visuella kulturen. Bristande representat-

ion påverkar barns möjlighet till identifikation, i vårt fall barns möjlighet till identifikation på 

förskolan (2011, s. 20). Jarlbro menar att detta i längden är ett demokratiproblem. Om stora 

delar av mänskligheten har svårt att komma till tals eller knappt synas i den visuella kulturen 

blir det en sned maktbalans (2009 s. 29). Dyer skriver att hur en grupp är representerad får 

konsekvenser för hur den gruppen ser sig själva och hur de blir behandlade i verkliga livet. 

Dyer drar slutsatsen att bristande representation kan leda till marginalisering och diskrimine-

ring av hela befolkningsgrupper (Dyer 2002, s. 1-2). Gripsrud menar att utebliven representat-

ion som är kopplade till en persons kropp, alltså vilket juridiskt eller biologiskt kön, ursprung 

eller hudfärg en person bär har särskilt stor påverkan på människor. Detta eftersom vi inte kan 

frigöra oss från våra kroppar (Gripsrud 2011, s. 30). 

 

Alla dessa exempel ur olika studier pekar mot samma sak. Representation är viktigt för hur 

människor ser på sig själva och för att människor ska kunna skapa en positiv identitet. Ur vår 

studies resultat gör vi tolkningen att det finns många barn som inte har möjlighet att se och 

känna igen bildkoder i den visuella kulturen som kännetecknar deras hudfärg och ursprung. 

Vi kan absolut inte dra några slutsatser om hur detta kan komma att påverka barnens identi-

tetsskapande men vi menar att det är viktigt att i allmänhet se över förskolans och skolans 

visuella kultur och de representationer av människor som finns där för att kunna erbjuda alla 
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barn möjlighet till identifikation. Därför är det även viktigt för förskolans personal att förstå 

varför och hur representation i den visuella kulturen har betydelse för barns identitetsskap-

ande (Sparrman 2002 s. 206). Vi hoppas att med denna uppsats kunna bidra till spridning av 

denna kunskap. 
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Semiotisk bildanalys 

Denotation 

Här beskriver vi tydligt vad vi ser i bilden. Vi beskriver tydligt och utförligt. På denna 

nivå gör vi inga tolkningar.  

• Hur ser miljön ut på bilden? 

• Vad finns i bakgrunden/förgrunden? 

• Människan på bilden. Är det flera stycken? Barn eller vuxen? 

• Vad har de på sig? Bär de på något? 

• Hur ser de ut? Hårfärg? Frisyr? Ögonfärg?  

• Finns det några övriga objekt på bilden? 

• Vad gör dem? 

Konnotation 

Här beskriver vi de associationer vi får. Vad tänker vi på och varför tänker vi på detta? 

Vilka bildkoder är det som gör att vi gör vissa associationer?  

• Vilka associationer får vi av människorna på bilden? 

• Vilka associationer får vi av miljön? 

• Vad ser de ut att göra? 

• Hur läser vi deras hudfärg? 

• Hur läser vi deras ursprung? 

• Vilka associationer ger övriga objekt på bilden?  
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Till	  förskolechef	  och	  förskolepedagoger	  	  

Hej!	  

Vi	  studerar	  till	  förskollärare	  på	  Södertörns	  Högskola	  och	  går	  sista	  terminen.	  Vi	  ska	  nu	  
skriva	  vårt	  examensarbete	  inom	  utbildningsvetenskap	  och	  ska	  göra	  en	  observationsstu-‐
die	  som	  handlar	  om	  representation	  i	  förskolans	  miljö.	  	  

Representation är ett begrepp som för alla kanske inte är välkänt. Att undersöka representat-
ion är att undersöka vilka människor som syns på bilder, i TV-program och i reklam, i böcker, 
på nyheterna och på andra sätt i den offentliga visuella miljön. Ofta pratas det om representat-
ion ur ett genusperspektiv men vi vill ta på oss nya glasögon och undersöka representation i 
bilder ur ett perspektiv som fokuserar på hudfärg och ursprung. Det vi vill, är att på ett sakligt 
sätt, belysa ett perspektiv som berör den fysiska miljön i förskolan och planerandet av den 
fysiska miljön i förskolan. Vi	  kommer	  utgå	  ifrån	  postkolonial	  teori.	   

Studien	  genomförs	  på	  så	  sätt	  att	  vi	  observerar	  förskolans	  miljö	  och	  lekmaterial	  genom	  
att	  fotografera	  och	  anteckna	  det	  vi	  ser.	  Inga	  barn	  eller	  pedagoger	  förekommer	  överhu-‐
vudtaget	  i	  studien	  och	  samtliga	  fotografier	  som	  visas	  i	  uppsatsen	  är	  beskärda	  så	  att	  end-‐
ast	  motivet	  syns.	  Resultatet	  av	  studien	  kommer	  inte	  kunna	  kopplas	  till	  er	  förskola	  och	  
namnet	  på	  förskolan	  och	  vart	  den	  ligger	  kommer	  ej	  att	  nämnas.	  Ni	  har	  när	  som	  helst	  rätt	  
att	  avbryta	  er	  medverkan.	  

Vi	  vill	  också	  tillägga	  att	  vi	  förstår	  att	  vi	  skriver	  om	  ett	  ämne	  som	  kan	  upplevas	  som	  käns-‐
ligt	  och	  att	  vi	  går	  in	  i	  detta	  med	  en	  stor	  portion	  respekt	  och	  ödmjukhet.	  

Vi	  har	  talats	  vid	  några	  gånger	  via	  telefon	  men	  har	  ni	  några	  ytterligare	  frågor	  är	  det	  bara	  
att	  kontakta	  någon	  av	  oss.	  Tack	  så	  jättemycket	  för	  att	  ni	  vill	  vara	  med!	  

Carolina	  Berglund	   	   Alina	  Linerstad	  	  

carolina.berglund@hotmail.com	  	   	  alina.linerstad@gmail.com	  

Handledare:	  Hassan	  Sharif	  	  
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Figur 1 (ovan). Bok-collage 
 
 

Figur 2. Spel och pussel-collage 
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Figur 3(ovan). Dockor-collage 
	  

 
Figur 4. Flano-collage 
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Figur 5. Pedagogiskt material-collage 
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