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Tack - min handledare Peter Johansson för all hjälp, vägvisning, uppmuntran, in-
tressanta samtal och goda skratt, min samarbetspartner Torbjörn Messing för ett 
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exjobbet och som uppmuntrade mig till att arbeta med normkritik, Nassar Alha-
noun för hjälp med översättning av läromedel, Illergänget för kämparglöd, stöd och 
god vänskap, de fantastiska informationsdesigners som kämpade hela våren i 
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tårar och vin, min flickvän Fanny och min familj för att ni har bidragit med ert 
omåttliga stöd och kärlek men också för en motiverande spark i baken när det har 
behövts. 
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Sammanfattning 

I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i 
samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna 
Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av 
normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möj-
lighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett 
gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av 
läromedel till vilket modersmålslärarna i Eskilstuna är målgrupp. Teori-och metod-
val samt gestaltningsarbete utgår från frågeställningar om vilka normer som är van-
ligast förekommande i sagda läromedel, vilka av dessa som bör behandlas i detta 
arbete samt hur materialets karaktärer bör illustreras baserat på retorik, kogni-
tionsvetenskap och normkritiskt perspektiv. Resultat av de litteraturstudier, kvalita-
tiva intervjuer, expertintervju och analyser av läromedel som utförts presenteras 
och diskuteras. Baserat på dessa resultat har ett gestaltningsarbete utförts och ett 
gestaltningsförslag har tagits fram. Arbetet avslutas med metodkritik, en diskus-
sionsdel där frågeställningar besvaras, gestaltningsarbetet diskuteras och en slutsats 
levereras.   	
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Abstract 

In this thesis, the formation and reproduction of norms in connection with pictures 
from teaching materials used by teachers in native languages in Eskilstuna Munici-
pality, are researched. The thesis is based on the complex of problems that stereo-
types and reproduction of norms are common in the teaching materials and the 
teachers lack time and possibilities to review the materials with a perspective of 
norm criticism. The thesis objective is to design a draft of a material from which 
the teachers can be supported when they are reviewing their teaching materials. 
The choice of theories and methods and design choices are based on questions 
about which norms are most common in the teaching materials, which of those 
should be considered in this thesis and how the materials characters should be illus-
trated based on rhetoric and cognition theories and a perspective of norm criticism. 
The results of literature studies, interviews and analyzes of teaching materials is 
presented and discussed. A design draft has been produced based on these results. 
Wrapping up the thesis is criticism of methods, a discussion which contains the an-
swering of the question formulations and criticism of the design and lastly a con-
clusion is delivered.     !
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Ordförklaringar 

Norm  !
”Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör öv-
erensstämma med. Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, es-
tetiska, tekniska etc. De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och 
de utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhälls-
grupp som bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en del av samhällets norm-
system, andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk.”  

!
Stereotyp  !
”Inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om  
utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, till exempel nation, ras,  
religion eller kön, också en där man själv ingår.” !
(Nationalecyklopedin) !
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta examensarbete är att jag i ett tidigt stadium av utbildningen 
Informativ Illustration började fundera på hur jag med hjälp av mitt bildskapande 
skulle kunna upplysa elever i grundskolan om könsstereotyper som jag anser exis-
terar i vårt samhälle idag. Jag hittade en utgångspunkt att arbeta utifrån i Ann-Sofie 
Holms artikel ”Relationer i skolan - En studie av femininiteter och maskuliniteter i 
år 9” där Holm diskuterar och undersöker hur svenska elever i årskurs nio och de-
ras lärare konstruerar könsregimer och normer. Hon beskriver hur b.l.a maskulina 
och feminina maktförhållanden ser ut och att de personer i en grupp som inte lever 
upp till dessa normer kan ses som socialt underordnade eller avvikande (Holm, 
2008, s. 20, s. 23)  !
Min samarbetspartner i detta examensarbete heter Torbjörn Messing och driver 
företaget Jämnt Skägg AB. Han är jämställdhetskonsult och fördetta lärare på 
MDH. Han har jobbat på Länsstyrelsen i Örebro där han har utbildat statstjän-
stemän i jämställdhet. Han har deltagit i projektet JämBredd på MDH där han och 
13 forskare föreläste och hade utbildningar för kommuner, landsting och privata 
företag om mångfaldsfrågor. Torbjörn har varit del av regeringens delegation för 
jämställdhet i skolan. Han har nu pågående internationella uppdrag där han han-
dleder chefer och projektledare i Sydostasien och Östeuropa  med jämställdhetsin-
tegrering (Messing, 2014). !
Enligt Messing, som har jobbat i över 20 år med genus-och mångfaldsfrågor, är 
dagens läromedel ute i de svenska skolorna bristfälliga när det kommer till 
normkritik. En grupp som upplever detta som ett problem är modersmålslärarna på 
Interkulturella Enheten i Eskilstuna Kommun som har svårt att hitta läromedel på 
sitt modersmål och de material som finns är bristfälliga när det gäller normkritik. I 
dessa läromedel kan stereotyper och normer i bild vara vanligt förekommande. 
Stereotypa bilder baseras oftast på fördomar mot en särskild grupp.  
Masoud Kamali, professor i socialt arbete, beskriver dessa “diskriminerande 
föreställningar” i sin rapport Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering:  
 !
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Fördomar baserade på kön, sexualitet och utseende är några av dessa både 
”in-group” och ”out-group” fördomar. Dessa fördomar får diskrim-
inerande effekter för en annan person eller grupp först när den personen 
eller gruppen med fördomar mot andra också besitter makt och inflytande 
och kan diskriminera den andra gruppen. Med andra ord, en grupp med 
makt kan ”andrafiera” (dvs. att konstruera vissa individer och grupper 
som annorlunda och underlägsna) en annan grupp och hindra den från att 
ha tillgång till makt och inflytande. I dessa fall lämpar sig begreppet 
diskriminerande föreställningar bättre än bara fördomar.  
(Kamali, 2005, s. 19) !

Just “andrafieringen” som Kamali nämner är det som till en viss del existerar i 
läromedel idag. Detta upprätthåller föreställningen av att vissa grupper är annor-
lunda, att de inte tillhör normen. De grupperna blir ifråntagna makt, inflytande och 
blir exkluderade från bilden av vad som är och bör behandlas som “normalt”.  !
Lärarna har inte ork och tid att granska läromedlen pga av sin pressade arbetssitua-
tion (Messing, 2016). Denna problematik behandlar Stina Stridsman i sin artikel 
om granskande av läromedel i tidningen Skolvärlden. I en undersökning som 
Skolvärlden utförde 2014 på 1500 lärare visar det sig att sju av tio lärare anser att 
läromedelsgranskningen är upp till dem själva att utföra men att var fjärde lärare 
inte anser sig ha tid med granskning. 54 % av de tillfrågade hinner med sin 
granskning tillräckligt mycket (Skolvärlden, 2014). Ovanstående anledningar mo-
tiverar att utveckla ett material till dessa modersmålslärare för att underlätta deras 
normkritiska granskning av läromedel. !
!
!
!
!
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1.2 Problemformulering och syfte 
Detta avsnitt redogör för den problematik som examensarbetet grundar sig på, ex-
amensarbetets syfte samt frågeställningar.  !
Arbetet behandlar hur illustrationer och information om normkritik ska disponeras i 
ett material på mest fördelaktigt sätt för att underlätta  normkritisk granskning av 
läromedel för modersmålslärare. Problematiken består vidare i frågan om vilka av 
dessa normer som bör väljas ut att illustreras till detta material. Slutligen behandlas 
hur materialets bilder bör illustreras ur ett normkritiskt och retoriskt perspektiv för 
att upplysa målgruppen om normer och underlätta normkritisk granskning av 
läromedel. Illustrationerna ska underlätta för lärarna att upptäcka stereotyper och 
fördomsbildande bilder i läromedlen. Lärarna ska kunna jämföra materialets illus-
trationer med de bilder de hittar i sina läromedel. Illustrationerna har som syfte att 
presentera och främja jämförelse mellan stereotypa bilder och bilder skapade ur ett 
normkritiskt perspektiv som behandlar kön, etnicitet och familjenorm. Detta mater-
ial är tänkt att Torbjörn ska ha med på sina föreläsningar och kunna ge till in-
tresserade lärare. !!
1.2.2 Frågeställning !
Hur bör karaktärer illustreras ur ett retoriskt, kognitionsvetenskapligt samt 
normkritiskt perspektiv för att belysa existerande normer samt brytande av dessa, i 
ett informationsmaterial om normkritik för modersmålslärare? !
!
!
!
!
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1.3 Målgrupp 
Målgruppen för detta examensarbete är modersmålslärare som arbetar på  
Interkulturella Enheten i Eskilstuna. Interkulturella enheten bedriver modersmål-
sundervisning i grundskola och gymnasie, undervisning i moderna språk (arabiska, 
sorani och finska) på gymnasienivå samt modersmålsstöd och inskolningsstöd i 
förskolan. Enheten samverkar med andra aktörer både inom och utanför kommunen 
med modersmålsundervisningen och mångfaldsfrågor. De fortbildar och utbildar 
personal i mångfaldsfrågor. Det är ca 110 anställda på enheten som tillsammans 
talar ca 50 språk. De som arbetar på enheten är modersmålslärare, ämneslärare, 
språkhandledare, integrationspedagoger, skolledare, handledare samt studie-och 
yrkesvägledare (Eskilstuna Kommun).  
 
Arbetet är riktat mot denna målgrupp för att Torbjörn hade uppfattat klagomål på 
läromedlens utformning och problematik med den normkritiska granskningen av 
dem från just den här gruppen. Modersmålslärare i Eskilstuna Kommun är den 
primära målgruppen men materialet kan vara relevant att använda för andra lärare i 
Sverige. !!!
!
!
!
!
!
!
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1.4 Avgränsningar 
Materialet ska inte vara ett facit för granskande av läromedel utan ett hjälpmedel 
som målgruppen ska vägledas av. Materialet ska vara digitalt, i form av ett PDF-
dokument. Det digitala mediet gör materialet mer lättillgängligt vilket skulle vara 
fördelaktigt i det fallet att fler skolor/lärare skulle använda sig av materialet.  
  
I arbetet har jag producerat illustrationer, som Torbjörn Messing har producerat text 
till. Jag har formgivit bild och text. !
Materialet består av sex illustrationer. Illustrationerna är uppdelade i tre kategorier 
med två illustrationer i varje. Första sidan i respektive kategori ska visa normativa 
bilder vilka är baserade på befintliga illustrationer i läromedel. Den andra sidan ska 
visa en ickenormativ presentation av samma karaktärer. Jag har valt att avgränsa 
mig till sex illustrationer för att det var det antal bilder jag ansåg var rimligt att 
kunna producera inom ramen för examensarbetet.  !
Arbetet avgränsas till att behandla etno-köns-och familjenormer. Illustrationerna 
har utformats för att belysa dessa normer och hur det kan se ut när normerna bryts.  !
Materialet är ett gestaltningsförslag till färdig artefakt. Jag planerar inte att ha tid 
med några tester av materialet efter det är färdigställt. Dessa tester får i så fall ske 
utanför ramarna av kursen. !

!

!

!

!

!
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1.5 Teori 
För att materialets bilder ska vara lättigenkännliga och kommunicera önskat bud-
skap har jag tagit till mig av teorier om läsning av bilder. Yvonne Eriksson skriver, i 
Bildens Tysta Budskap, att när vi tittar på bilder ser vi först det som är bekant och 
det som är direkt avvikande. Vid bildskapande är det viktigt att sätt sig in i vad en 
tänkt mottagare kan intressera sig för och vad hen är kapabel till att uppfatta (2009, 
s. 66).  Detta understryker även Will Eisner i sin bok ” Comics and Sequential 
Art”. Han skriver att för att uppfatta en bild krävs erfarenhet. Det krävs av teckna-
ren att förstå läsarens livserfarenhet om hen vill att bilden ska bli uppfattad på rätt 
sätt. Huruvida denna kommunikation lyckas eller inte beror på hur lätt en läsare 
kan uppfatta meningen med bilden och uppleva känslomässig påverkan. Återgiv-
ningen, formspråk, bildstil och val av rätt teknik är således fundamentalt för bilden 
och vad den ska förmedla (1985, s. 13 - 14). !
Yvonne Eriksson skriver om relationen mellan externa och interna representationer 
där hon menar att det externa är visuella artefakter och det interna är mentala bil-
der. De mentala bilderna styr vår uppfattning om omvärlden. Dock skapas dessa 
mentala bilder av externa representationer, när vi tittar på t.ex en bild (2009, s. 31 – 
32). !
Gestaltlagar har blivit tillämpade i den grafiska formgivningen. Framför allt när-
hetslagen, vilket är lagen om att objekt eller element som är nära varandra automa-
tiskt tolkas som en grupp (Eriksson, 2009, s. 62).  !
Jag har vidare studerat Scott McCloud som har samlat ihop fakta om serieskapande 
och kognitionsvetenskap i och med serier i sin bok Serier – Den osynliga konsten. 
Jag har använt mig av kapitlet där McCloud beskriver cartoon, vilket enligt honom 
handlar om att en bilds grundbetydelse kan utvidgas genom att bilden förenklas. 
Han menar att ju enklare tecknat t.ex ett ansikte är, desto fler människor kan det 
föreställa (1993, s. 30 -31). Cartoon används i detta arbete för att målgruppen ska 
kunna relatera till karaktärerna i materialet vilket i sin tur är menat att skapa mer 
förståelse för normer och hur de påverkar människor i en social kontext. Det  
används vidare för att karaktärerna inte ska representera specifika personer utan 
verka som representationer av olika normer eller icke-normer. 
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 I artefakten är det meningen att målgruppen bland annat ska göra jämförelser mel-
lan stereotypa och ickenormativa bilder. Här använder jag då vad som i retoriken 
kallas topik. Topik är läran om de områden till exempel en talare kan hitta argu-
ment, material och ämnen för sitt tal (Grinde, 2008, s 125). Jag använder dessa teo-
rier till mitt bildskapande. Topiken som används är jämförelse som består i att hitta 
saker som kan jämföras med det ämne som behandlas. Här har jag valt att fokusera 
på jämförelse genom skillnad. Jag får det jag pratar om (eller tecknar i det här fal-
let) att framstå som bra genom att visa på att det skiljer sig från något som är säm-
re. Frågan om skillnad hjälper mig i processen att definiera vad mitt ämne är, var i 
ligger skillnaden mellan mitt ämne och det som jag jämför med? (Grinde, 2008, s. 
143 – 144). Detta har hjälpt mig i designarbetet för att kunna skapa normativa bil-
der och samt bilder som bryter normen. De illustrationer som representerar brytan-
de av normer är menade att utmålas som de ”bra” bilderna i jämförelse med de ste-
reotypa, ”dåliga” illustrationerna. !
Retorikens elocutio, som handlar om hur ord, konstruktioner av grammatik och 
språkliga uttryck väljs till ett tal eller en text har används som hjälpmedel i illustra-
tionsarbetet. Elocutio består av fyra dygder; korrekt, klart och konstfullt uttryck 
samt aptum. Aptum består i att uttrycka sig på det sätt som passar för ett visst till-
fälle eller för en viss publik (Grinde, 2008, s. 235 -238). Jag har valt att använda 
mig av dessa teorier i en bildkontext för att kunna välja ut ett passande språk för 
mina illustrationer till den kontexten de ska presenteras i och den publik de ska  
representeras för. Dygderna visar sig i illustrationerna genom att det är tydliga bil-
der av karaktärer i olika situationer (klart) där  komposition, färg och skuggning 
skapar liv, rörelse och budskap (konstfullt). Karaktärerna är tecknade för att likna 
människor av olika kön, etnicitet, sexuell läggning och arbetssituation, vilket är 
passande för att belysa exempel på hur normer påverkar i olika kontexter (aptum). !
För att grunda mina illustrationer i normkritik har jag utgått från den  
intersektionella genuspedagogen Aisha Lundgrens hemsida  
normkritiskpedagogik.se. Hon skriver att normkritik är att synliggöra normer och 
reflektera kring dessa. Normer är föreställningar om vad som är ”normalt” att till 
exempel tycka, leva och agera. Normer kring t.ex sexualitet och familj pekar ut 
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kärnfamilj och heterosexuell tvåsamhet som norm. Vissa familjekonstellationer ses 
således som självklara men andra osynliggörs. Hon skriver vidare att det vid norm-
kritiskt arbete som lärare är det viktigt att vara medveten om hur du återskapar 
normer genom tal, perspektiv och frågor som diskuteras. Hon tar också upp ämnet 
normer och bild och skriver att bilder i vår vardag har en stark normerande kraft. 
Normer kring feminitet reproduceras genom bilder som har teman som skönhet, 
sexualitet, barn, vård och hemmet. Normer kring maskulinitet förstärks av bilder 
som behandlar exempelvis makt, sport, styrka och karriär. Personer med funktions-
nedsättning, ickeheterosexuella familjekonstellationer, queerpersoner och personer 
med synlig religiös klädsel osynliggörs bilder i media och läromedel (2014). Dessa 
teman har använts som grund för att illustrera de bilder som ska representera stere-
otyper i materialet. Genom att sedan kasta om teman, till exempel att teckna ett fe-
minint tema till en maskulin karaktär, skapades även en grund för hur de ickenor-
mativa bilderna skulle illustreras. 

!
!
!
!
!
!
!
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1.6 Metod 
Detta avsnitt redogör för vilka metoder för informationsinsamling som har utförts i 
detta examensarbete. Kvalitativa intervjuer, expertintervju och analys har utförts. !
1.6.1 Kvalitativ Intervju 
Kvalitativa intervjuer har utförts med tre modersmålslärare från Interkulturella  
enheten i Eskilstuna Kommun. Intervjuerna utfördes 18:e April, 25:e och 27:e 
April. Jag utvecklade en intervjumanual bestående av 14 frågor och intervjun tog 
cirka en timme att genomföra per respondent. Manualen inleds med en etikdel 
vilken jag läste upp för respondenterna. I denna del beskrev jag mitt arbete, dess 
syfte, vilka som ska läsa arbetet, att arbetet läggs upp på DiVa och att de skulle bli 
intervjuade i egenskap av modersmålslärare. Avsnittet avslutas med att understryka 
att respondenten kommer vara anonym och att hen får avbryta intervjun när hen 
vill. Respondenterna blev tillfrågade om de ville ha intervjun mailad till sig efteråt. 
Intervjufrågorna handlade om vilka åldersgrupper och språk de undervisar i, vad de 
använder för läromedel idag, vad de anser om normkritiken i dessa läromedel, hur 
deras läromedel ser ut ur ett normkritiskt perspektiv, vilka normer de tycker är vik-
tigast att granska, hur deras elever reagerar på normkritik/utebliven normkritik i 
läromedlen, hur normer diskuteras i klassrummet, hur respondenten granskar sina 
läromedel, vad som skulle underlätta deras granskning och slutligen i vilket medie 
de helst skulle använda ett material för granskning  
(för intervjumanual se Bilaga 1).  !
Utformningen och genomförandet av intervjuerna är stödd på Holme & Solvangs 
beskrivning av utförande av en kvalitativ intervju, hur en intervjumanual bör ska-
pas och användas. Kvalitativa intervjuer baseras ofta på att den som undersöker vill 
veta mer om hur en samhällsföreteelse formas. Undersökningspersonens uppfat-
tningar och tankar är i fokus. Intervjuerna baseras ej på standardiserade frågefor-
mulär utan istället på en av forskaren förberedd intervjumanual som ska vägleda 
samtalet att handla om de områden som är aktuella. Den kvalitativa intervjun är en 
krävande situation för både den som undersöker och den som responderar. 
Forskaren måste vara kapabel till att största mån möjlig sätta sig in i respondentens 
situation. För bästa resultat bör respondenten kunna känna tillit till forskaren. Re-
sultatet av intervjun beror även på vilka förväntningar de som deltar har på varan-
dras beteende, vilka teman som behandlas, individers förmåga att fullt ut delta i 
intervjun samt miljö, på vilken plats och på vilket sätt intervjun genomförs  (1997, 
s. 99 – 108). 

!18



!
Inför mina intervjuer har jag beaktat etiska aspekter inför intervjusituationen. Jag 
har tagit fasta på det underlag i etiska och juridiska frågor som Björn Häger tar upp 
i sin bok ”Intervjuteknik”. De delarna som jag ansåg vara mest relevanta var att 
berätta varför intervjun genomförs, i vilket sammanhang och vart den ska publice-
ras, i vilken roll den intervjuade framträder, att ta hänsyn till den intervjuades even-
tuella ovana till intervjusituationen samt regler kring att spela in intervjuer (2007, s. 
176 – 179). !!
1.6.2 Dialog med expert !
1.6.2.1 Bakgrund !
Under hela arbetets gång har jag haft kontinuerlig kontakt med min samarbetspart-
ner Torbjörn Messing. Messing har 20 års erfarenhet av mångfald-och jämställd-
hetsområdet. Under dessa år har han utbildat lärare i jämställdhetsfrågor, haft ut-
bildningar för statstjänstemän i Länsstyrelsen Örebro, deltagit i projekt för fortbil-
dande av kommuner, landsting och privata företag i jämställdhetsintegrering, varit 
ledamot i regeringens Delegation för jämställdhet i skolan och jobbar nu med både 
nationella och internationella uppdrag (Messing, 2016). På grund av dessa erfaren-
heter och den kunskap han besitter på mångfalds-och jämställdhetsområdet kan han 
anses som en expert inom området. Messing har hjälpt till med det normkritiska 
perspektivet i arbetet. !
1.6.2.2 Dialog !
Dialogen med Messing har fortlöpt under hela projektets gång i form av kvalitativa 
diskussioner och feedback, både personligen och via mail. Vi har haft möten där 
normer inom kön, familj och etnicitet har diskuterats. Mötena har bestått av fria 
samtal i kombination med intervjufrågor, vilka förbereddes innan aktuellt möte. 
Frågorna handlade om hur experten utformade och presenterade sitt material till 
sina föreläsningar om normkritik, eventuella svårigheter med att föreläsa om jäm-
ställdhet och normer, vad som i största grad har försvårat normgranskningen av 
läromedel för lärare de senaste åren, vilket fokus vårt material borde ha och materi-
alets grafiska form och layout diskuterades. Vidare under samtalen diskuterades det 
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problem som ligger till grund för detta arbete, bristen på standardiserat material för 
normgranskning samt hur normer och stereotyper påverkar människan och samhäl-
let. Vilken riktning arbetet skulle gå i samt avgränsningar för omfattning och mål-
grupp (se 1.3 målgrupp och 1.4 avgränsningar) diskuterades och beslutades under 
dessa möten. Illustrationsarbetets olika stadier (skisser, utveckling av idéer, 
färdigställda bilder) har presenterats för experten som har kommit med feedback på 
bilderna ur ett normkritiskt perspektiv, exempelvis hur de ska tecknas för reproduc-
era eller inte reproducera normer. Via mail skickade Messing tips på relevant litter-
atur, tidigare material med liknande tema som detta examensarbete. Jag deltog på 
ett utbildningstillfälle som Messing hade med Interkulturella Enheten i Eskilstuna. 
Vid detta tillfälle pratade han om bilder, fördomar och genus. Han tog upp prob-
lematiken med stereotypa bilder och publiken fick ha diskussionsövningar av vad 
som är norm (framförallt när det gällde kön och genus) och vad alternativet till 
normen skulle kunna vara (Messing, 2016). Utöver detta har Messing haft ansvar 
för att utforma textmaterialet som kompletterar mina illustrationer i materialet (se 
Bilaga 4). !
1.6.3 Analys av läromedel 
För att undersöka hur dagens läromedel för modersmålslärare brister när det gäller 
normkritik har analyser utförts med normkritiskt perspektiv av de läromedel som 
intervjurespondenterna bidrog med. Respondenterna blev via mail ombedda att ta 
med exempel på läromedel som de använder i sitt dagliga arbete. Hade de något 
exempel på läromedel som enligt dem brast när det gäller normkritik blev de 
ombedda att ta med detta. Respondenterna tog med sig ett antal olika böcker som 
var riktade till de första åren i grundskolan till gymnasiet i olika ämnen, till exem-
pel läs-och skrivböcker och historieböcker. Respondenterna är modersmållärare i 
spanska, polska respektive arabiska/assyriska och således var det läromedel på 
dessa språk som analyserades. Eftersom respondenterna undervisar elever från 
förskolan till gymnasiet analyserades läromedel riktade till de tidiga åren i grund-
skolan, andra och tredje klass, mellanstadiet, sjätte klass samt gymnasiet för att få 
en så övergripande bild som möjligt av hur normer reproduceras i de material som 
målgruppen använder idag. Läromedel där majoritet av innehållet var textbaserat 
valdes bort eftersom fokuset i detta arbete är normer som presenteras i bild. 
Läromedlens bildmaterial har analyserats utifrån köns, etno och familjenormer. För 
att bilda en uppfattning om hur könsnormer visualiseras har hur många män kontra 
kvinnor som är avbildade, vad karaktärer gör i bilderna samt hur de är avbildade 
undersökts. Analysen har haft stöd av den “klassiska dualismen” mellan kvinnor 
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och män som har funnits i Västerländsk kultur sen Antikens Grekland: Män är sub-
jekt, aktiva, offentliga, hårda, rationella/logiska, starka, fysiska och förnuftiga. 
Kvinnor är objekt, passiva, privata, mjuka, intuitiva/irrationella, svaga och 
känslosamma (Messing, 2016). Analysen är vidare baserad på det tillvägagångssätt 
som Ann-Sofie Ohlander använder i Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 
samhällskunskap - En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i 
skolan. Där granskar hon fyra läromedel, ett för förskolan, ett för högstadiet och 
två för gymnasiet, och en lärarhandledning som riktar sig till klasserna 6 -7. Hon 
undersöker böckernas könsneutrala perspektiv, jämställdheten mellan könen och 
slutligen om och hur homosexuella presenteras (2010). Utöver detta har et-
nonormer undersökts, framförallt rasistiska stereotyper och vilken etnicitet som är 
mest representerad samt hur familjer visualiseras, om det finns några alternativa 
familjeuppsättningar. Det normkritiska perspektiv i samband med bilder som an-
vänds i analysen är hämtat från Bilder som förändrar världen av Tomas Gunnars-
son (2016). I materialet visas både normbrytande och stereotypa bilder som har an-
vänts i till exempel reklamsammanhang och offentliga sammanhang. Följande 
läromedel har analyserats: !
Ortografía Ideovisual (Nájera, Álvarez, 2013), spanskt läromedel för de första åren 
i grundskolan. !
Colega 4 (Hortelano m.fl, 2012), spanskt läromedel för mellanstadiet. !
Embaraque (Cuenca, Prieto, 2011), spanskt läromedel för gymnasiet. !!
Moja Historia (Balut, 2010), polskt läromedel för grundskolan. !!
Arabisk läsning för andra klass (Itany m.fl, 2013), libanesiskt läromedel för grund-
skolan  !
Arabisk läsning för tredje klass (Hamada m.fl), libanesiskt läromedel för grund-
skolan  !
Arabisk läsning och Historieskrivning för sjätte klass (Georgious, Khaliffa, 2000). !!!
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2. Resultat 

Här redogör jag för resultatet av utförda metoder och designprocess. !

2.1 Kvalitativa Intervjuer 
Alla tre respondenterna som intervjuades var kvinnor i 30 - 40 års åldern. Alla un-
dervisade modersmål i förskola upp till gymnasium. Respondenternas respektive 
modersmål som de undervisar i är spanska, polska och arabiska/assyriska.  !
Modersmålslärarna använder framförallt böcker de har beställt från länder vars 
modersmål de undervisar i. Enligt respondenterna finns det både bra och dåliga  
exempel på normkritik i deras böcker. Det är skillnad på gamla läromedel och nya. 
De nya är bättre utformade utifrån normkritiskt perspektiv. Läromedlen brister i att 
presentera alternativ till den heteronormativa kärnfamiljen. I de spanska 
läromedlen är normkritiken lik den vi har här i Sverige. Män och kvinnor presen-
teras i ickenormativa yrken och tjejer som sportar och killar som lagar mat. Inga 
homosexuella relationer presenteras utan endast traditionella familjeuppsättningar.  !
De intervjuade tycker att det viktigaste att kolla efter när de granskar sina 
läromedel är att material om människors lika värde finns med, religionsfrihet, att 
handikappade presenteras, att ett lands historia presenteras, att läromedlen håller 
sig till ett demokratiskt synsätt samt är objektiva och fria från politiska vinklingar.   !
Eleverna kommenterar oftast inte bilderna i läromedlen normkritiskt men respon-
denterna diskuterar ibland normkritik med dem. En del elever har ett normtänk från 
sin ursprungskultur och/eller från föräldrar och de får nya insikter i och med 
diskussionerna. För elever som flyttar från vissa kulturer kan normdiskussionerna 
krocka med deras tidigare normtänk. !
I vissa länder är normkritiken mer utvecklad och i andra mindre. Vissa lärare  
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behöver mer omfattande material till sin normgranskning och vissa behöver inte 
lika omfattande/har redan normbrytande läromedel.  !
Alla respondenter granskar sina läromedel. Vid granskning utgår de från kursplan 
och svenska läroplanen. Granskningen är tidskrävande. En utav respondenterna 
använder endast ett fåtal böcker, i brist på bra läromedel och hämtar istället under-
visningsunderlag från nätet, exempelvis tidningsartiklar på det språket som hon 
undervisar i.  !
Det som respondenterna tycker skulle underlätta den normkritiska granskningen är 
att läromedlen skulle produceras här i Sverige utifrån svensk kursplan, att det 
skulle produceras ett standardmaterial för granskning och standardiserade 
läromedel.  !
Slutligen tyckte alla respondenter att det vore fördelaktigt om materialet som ska 
stöda dem i sitt granskande skulle existera både digitalt och på papper, alternativ 
existera digitalt med möjlighet att skriva ut (se Bilaga 2). 

!

!

!

!

!

!

!
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2.2 Dialog med expert 
!
I och med Messings erfarenhet av att själv ha jobbat som lärare och föreläst för 
lärare kunde han bekräfta att problematiken med dålig normkritik i läromedel exis-
terade och kunde delge de tankar och klagomål som lärare har haft på ämnet genom 
åren. Läromedlen är i många fall gamla och innehåller stereotypa normer när det 
gäller till exempel kön. Läromedelsföretag uppdaterar sällan läromedel på grund av 
höga kostnader vilket gör att dessa normer fortsätter reproduceras. Messing har 
länge sett behovet av ett material som gör att lärare blir intresserade av att granska 
sina läromedel men har inte sett något material av det slaget under sina 20 år av 
erfarenhet av att jobba med mångfald och jämställdhet och föreläsa för lärare. Jag 
anser att detta gjorde det viktigare att utföra arbetet då efterfrågan fanns och att 
efterfrågan bekräftades av någon med erfarenhet i branschen.  !
Kommunikationen med Messing har ökat min kunskap kring jämställdhet och 
normkritik genom de diskussioner och den mailkontakt som vi har haft. Diskus-
sionerna fick igång mina tankegångar kring normer och stereotyper. De gav mig 
grundläggande kunskap i hur normer presenteras samt hur de undviks i bildska-
pande. Detta utgjorde grunden för hur jag senare konkret skulle jobba med fram-
ställande av illustrationerna till detta examensarbete. Illustrationsarbetet utgick till 
stor del från vad jag och Messing pratade om när det gällde normer och hur normer 
reproduceras och presenteras i media och i bilderböcker för barn (Messing, 2016). 
Han kom med feedback ur ett normkritiskt perspektiv på mina bilder, ofta huruvida 
illustrationerna reproducerade normer eller framgångsrikt lyckades bryta dem. Vi 
diskuterade befintligt material som behandlar normer och materialens för-och 
nackdelar. Ett exempel är Bilder som förändrar världen (Gunnarsson, 2016) där 
författaren/fotografen skriver om genus och normer, visar exempel på stereotypa 
bilder i vår vardag och exempel på normbrytande bilder. 

!

!

!
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2.3 Analys av läromedel 

Här nedan följer en sammanfattning av de analyser som utfördes på läromedel lå-
nade av modersmålslärare i Eskilstuna. För hela analysen se Bilaga 3. !
I den spanska läroboken för de första åren i skolan, Ortografía Ideovisual (Nájera 
& Álvarez, 2013), återfinns ett antal sexistiska och rasistiska representationer. Män 
porträtteras till stor del utförandes traditionellt manliga yrken som exempelvis polis 
och ingenjör och kvinnor porträtteras som passiva eller sysselsatta med traditionellt 
kvinnliga sysslor, som inhandling av mat. Majoriteten av bokens karaktärer är vita 
och de karaktärer med annan hudfärg andrafieras (för definition av ordet se 1.1 
bakgrund) i stor grad. Illustrationerna visar hur en vit kvinna går och handlar eller 
en vit man går till jobbet, men den mörkhyade mannen står i trasiga kläder med en 
hacka och en karaktär av mellanöstern/asiatiskt ursprung sitter i traditionella kläder 
och agerar ormtjusare. Det som de med ickevit etnicitet gör blir således mystiskt 
och exotiskt och det som de vita karaktärerna tar sig för blir ”vardagligt”, normen. 

Colega 4, spanskt läromedel för mellanstadiet, består till största del av tecknade 
karaktärer som leder läsaren genom boken.  Karaktärerna är blandade när det gäller 
kön och etnicitet och det existerar inga tydliga, stereotypa framställningar. Dock, 
trots att karaktärer av annan hudfärg och etnicitet är representerade är majoriteten 
vita. Endast heterofamiljer presenteras i boken.   

Embaraque, spanskt läromedel för gymnasiet, består blandat av fotografier och  
illustrationer. Majoriteten av människor och karaktärer på bilderna är vita eller lju-
sa. Könsstereotyper förstärks bland annat av att män visas utföra traditionellt man-
liga yrken som exempelvis doktor och brandman och kvinnor visas i klänning dan-
sandes eller som bagerska i en och samma bild. Bilder av familjer finns där hetero-
normen verkar gälla. Illustrationer visar både aktiva tjejer och killar som interage-
rar med varandra, jobbar och pluggar tillsammans. I dessa illustrationer finns ingen 
tydlig uppdelning mellan könen.   

Moja Historia är en historiebok på polska för grundskolan som beskriver europeisk 
historia från aniktens Grekland till 1500-talet. Olika etniciteter presenteras men vita 
män är i majoritet av alla människor som tecknats i boken. Dessa män porträtteras 
som krigare och/eller handelsmän. De kvinnor som avbildas är oftast karaktärer 
som befinner sig i bakgrunden och mest smälter in i miljön. Familjer presenteras i 
princip inte alls i materialet. 

Arabisk läsning för klass 2 & klass 3 innehåller till största del illustrationer av barn 
i olika situationer. Både flickor och pojkar är aktiva. På ett fåtal ställen visas tradi-
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tionella presentationer av könsnormer och familjekonstellationer. Stereotyper gäl-
lande etnicitet visas i form av t.ex en asiatisk pojke med rishatt och traditionella 
kinesiska kläder. I endast en bild illustreras karaktärer med ickevit enticitet i boken. 

Arabisk läsning och historieskrivning för klass 6 innehåller både fotografier och 
illustrationer. Illustrationerna visar bl.a olika arbetsplatser, skolsalar med skolbarn 
och lärare och barn som leker utomhus. Både pojkar och flickor är aktiva. Lärarna 
är uteslutande män och har illustrerats som auktoritära. Nästan uteslutande män har 
illustrerats vid presentation av olika arbetsplatser. Männen utför kontorsjobb, bygg-
jobb och tungt hantverk, vilket allt är starkt kopplat till stereotypa manliga yrken. 
Kvinnor är representerade på några få ställen och då oftast i hemmet eller som om-
händertagande av barn. både pojkar och flickor är aktiva men dock så är det endast 
en flicka med av de totalt fem barnen. När det gäller etnicitetsnormer så illustreras 
bara vita människor, hårfärg skiftar dock. Endast heterosexuella tvåsamhetsförhål-
landen presenteras när familjer illustreras.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.4 Gestaltning 
Här beskriver jag gestaltningsprocessen och de perspektiv jag har haft på illustra-
tioner och grafisk form. Jag kopplar även tidigare nämnda teorier till gestaltningen. !
De första layoutskisserna skissades utifrån ett retoriskt perspektiv där topiken jäm-
förelse och jämförelse via skillnad (Grinde, 2008, s. 143 – 144) användes för att 
uppnå önskat resultat hos målgruppen. Detta bestämdes i samråd med Messing. Vi 
kom överens om att en uppdelning mellan normativa och ickenormativa bilder 
skulle göra det tydligare vad vi vill att läsaren ska sträva efter samt göra det lättare 
för läsaren att se skillnad på dessa typer av bilder (se Fig. 1).  

!
Fig. 1: De första layoutskisserna.!!
De första skisserna av karaktärer baserades på diskussioner med Torbjörn, min 
tidigare kunskap kring normer samt källor om normkritik, till exempel Aisha 
Lundgrens beskrivning av normkritik i skolan. Hon skriver där att normer kring 
familj indikerar att en familj som är uppbyggd av heterosexuell tvåsamhet är det 
”normala” i vardagliga diskussioner. Denna typ av familj ses som självklara sam-
tidigt som andra familjekonstellationer ifrågasätts eller osynliggörs. Hon beskriver 
även normer kring femininet och maskulinitet, där det feminina handlar om skön-
het, kärlek, sexualitet, hem, vård av barn och det maskulina om makt, fysisk styrka 
och karriär (2014).  !
Skissarbetet inledes med att en normbild och en ickenormativ bild av familjekon-
stellationer producerades. Bilderna tecknades först i ett cartoonmanér. Syftet med 
detta var dels att göra det lättare och roligare för målgruppen att ta till sig det kom-
plexa ämnet som materialet behandlar. Jag använde cartoon grundat på Scott Mc-
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Clouds beskrivning. Han beskriver att cartoon handlar om att koncentrera sig på 
detaljer (hos exempelvis en karaktär), att förenkla bildspråk för att att nå ett visst 
syfte i ett berättande samt att ju enklare ett ansikte är tecknat desto fler människor 
kan det föreställa (1993, s. 30 - 31). Detta är relevant för mitt arbete då idéerna som 
karaktärerna presenterar är viktigare än själva karaktärerna. De är förenklade för ett 
syfte, för att presentera olika normer i samhället. Dock, efter fler skisser och 
diskussion med handledare drog bildstilen mot en mer realistisk stil men utan att 
cartoonstilens effekt försvann (Se fig. 2). Det jag och min handledare diskuterade 
var att om bilderna var för enkla och överdrivna skulle målgruppen eventuellt ha 
svårt att ta bilderna, och därmed hela materialet, på allvar. Detta designval var  
också baserat på att vi människor först oftast ser (i en bild) det som är bekant eller 
det som är direkt avvikande först (Eriksson, 2009, s. 66). Bilderna skulle inte bli 
lika kommunikativa för målgruppen om de hade ett mer extremt cartoonmanér. 
Will Eisner skriver att läsaren av en bild måste hitta en bilds mening och förstå den 
känslomässiga påverkan för att bilden ska kommunicera till läsaren det som 
tecknaren ville (Eisner, 1985, s. 14). Denna känslomässiga påverkan kan gå för-
lorad eller misstolkas om bilderna är av för komisk karaktär. Därför gick bildstilen 
från en karikatyrliknande stil med överdriven anatomi med komisk effekt till mer 
människoliknande karaktärer (se fig. 2).    !

Fig. 2: Familjenormer. Till höger: Cartoonstil, Till vänster: Mer realistisk stil. !
Det fortsatta arbetet med att skapa illustrationer baserades på analysen av 
läromedel (Se 2.3 Analys och bilaga 3). Baserat på de stereotypa bilder och 
inkluderande bilder som fanns i läromedlen skapade jag egna illustrationer för att 
materialet skulle knyta an till hur läromedel ser ut idag.  !
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Vid val av hur karaktärerna skulle illustreras och vilken typ av karaktärer som 
skulle vara med i materialet användes retorikens elocutio och i synnerhet aptum, 
vilket är ett begrepp som handlar om att följa sociala koder och uttrycka sig på bäs-
ta sätt för tillfället (Grinde, 2008, s. 235, s. 237). Kontexten som de här bilderna 
ska presenteras och användas i är när modersmålslärare ska granska sina läromedel 
normkritiskt. Karaktärerna utformades således ur ett mångfaldsperspektiv. De teck-
nades med olika etniciteter, kön och sexuella läggningar i materialet. Exempel på 
detta är i avsnittet om könsstereotyper tecknades männen som självsäkra, beskyd-
dande och hårda och kvinnan som mjuk och trånande. Här följdes de sociala koder 
för rådande könsstereotyper för att understryka hur de tar sig i uttryck. Det som 
sedan var passande till materialet var att teckna kvinnor i maktposition, utanföran-
des fysisk aktivitet och en manlig karaktär som vårdade hem och barn. Detta blir 
således användning av aptum, ett fördelaktigt sätt att uttrycka sig (i bild) för att 
visa hur normer reproduceras i bilder i läromedel och alternativ som har som syfte 
att minska reproduktion av normer.  !
I illustrationsarbetet applicerades teorier om externa och interna representationer. 
Genom interna representationer skapar vi vår uppfattning av omvärlden. De interna 
representationerna skapas dock av externa element (till exempel bilder) (Eriksson, 
2009, s. 32). Normer reproduceras dagligen i media (Lundgren, 2014) vilket gör att 
de som konsumerar media har vissa typer av interna representationer när de tänker 
på familj, genus och etnicitet. De stereotypa bilderna i materialet är illustrerade 
efter resultatet av vad min metod och teori har fått fram är de vanligaste interna 
representationerna (stereotyper) kring dessa ämnen. För att illustrera alternativ till 
dessa bilder har jag försökt koppla nya interna representationer till ämnena familj, 
genus och etnicitet. Syftet har varit att den externa representationen av ett samkönat 
par med två barn ska kopplas till ämnet ”familj” likaväl som en heterosexuell kärn-
familj.  !
När arbetet fortskred och ett antal skisser hade producerats testade jag mig fram för 
att hitta ett passande manér när det gällde färg och skuggning av illustrationerna. 
Resultatet blev tre olika varianter: en med ljusa konturlinjer som drog åt det konst-
närliga hållet, en med platta färger och en med skuggning. Manéret som tillslut 
blev det som användes var det med skuggning. Bilden med ljusa konturlinjer blev 
förvirrande då karaktären såg onaturlig ut och bilden med platta färger var tydlig 
men livlös. Färgsättningen och skuggorna i det valda manéret gav både liv och 
rörelse i bilden samt gjorde karatären mer lik en riktig människa. Manéret uppfyller 
dessutom tre av elocutios fyra dygder; klart, konstfullt och aptum (Grinde, 2008, s. 
237). Enkel men effektiv representation av en människa, konstfull i och med det liv 
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och den rörelse som skapas med skuggorna och aptum ligger i att det är passande 
att avbilda karaktären mer realistiskt för att det ska bli tydligt att karaktärerna rep-
resenterar människor, att materialet ska bli lättare för målgruppen att relatera till 
samt ge materialet ett seriöst intryck (se Fig. 3)   !

Fig. 3: Varianter av manér. !
En färgpalett med få färger, i blåa och bruna nyanser, har använts för att hålla illus-
trationerna enhetliga men ändå med den färgvariation att varje illustration kunde ha 
sin egen identitet. Utöver dessa färger har jag använt mig av nyanser av gul, rött 
och på några få ställen grönt. Anledningen till att illustrationerna är sparsamma 
med röda och gröna färger är för att jag har tagit hänsyn till den del av målgruppen 
som kan vara färgblinda. Eftersom ca tio procent av alla män är rödgrön-färgblinda 
bör dessa färger undvikas i symboler och informationsbilder (Pettersson, 2008, s. 
59). (se Fig. 4) 

Fig. 4: Process från blyertsskiss till färdigställd illustration.!
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!!!!!

!
Fig. 5: Illustration etnonormer.!!
När illustrationerna och de textstycken som Torbjörn bidragit med (se Bilaga 4) var 
klara formgavs varianter av materialet för att få till en lättläst och uttrycksfull lay-
out. I början följdes de första layoutskisserna som hade två bilder inom en norm på 
varsin sida bredvid varandra. Avståndet mellan bilderna rent grafiskt blev dock för 
stort och således försvann samspelet mellan dem. Efter diskussion med handledare 
slogs varje norm ihop på en sida och lät den normativa och den ickenormativa 
bilden ligga tätt ihop. Materialet blev mer kompakt och det vart lättare att förstå 
vilka illustrationer som hörde ihop (för utkast av layout se Fig.6).  
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 !
Fig. 6: Ett av de första utkasten till materialets layout. !
För att ytterligare testa vilken layout som skulle vara mest fördelaktig för materi-
alet producerades sex olika layoutförslag, tre liggandes och tre ståendes (se Bilaga 
8). Jag analyserade dem själv, diskuterade med klasskompisar och handledare.  
Resultatet av analys och diskussioner bestod i att bilderna behövde ta mer plats i 
layouten samt att de liggande versionerna där karaktärerna utgjorde ett grafiskt  
element tillsammans främjade läsriktiningen. Jag fortsatte jobba i det liggande 
formatet. Tonplattor bakom karaktärerna lades till, blå för ickenormativa bilder, 
brun för stereotypa bilder, för att förstärka mitt retoriska grepp om jämförelser via 
skillnader (Grinde, 2008, s. 142). Detta delade upp de olika ”lägren” tydligt men 
vid utskrift upplevdes layouten som trång, för många element slogs om plats och 
uppmärksamhet på en och samma sida (för utvecklad layout se Fig. 7) !!!!!
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Fig. 7: Utvecklad layout med färgplattor. !
Innan den slutgiltiga grafiska formen var satt, tecknades ett par karaktärer om.  
Detta var till följd av samtal med handledare om karaktärerna som hörde till  
etnonormer. I de stereotypa bilderna visas en kvinna med afrikanskt ursprung i tra-
ditionella kläder som bär en vattenkruka på huvudet samt en indisk man i turban 
som är ormtjusare. Deras motsvarigheter i den ickenormativa bilden är en kvinnlig, 
mörkhyad racerförare och en manlig läkare/sjuksköterska med indiskt påbrå. Vid 
samtal med handledare diskuterades det att för att underlätta jämförelse mellan 
bilderna, borde karaktärernas motsvarigheter ha liknande kulturella markörer.  
Därför fick racerföraren samma huvudduk som den traditionellt klädda, afrikanska 
kvinnan och läkaren fick ormtjusarens turban (Se Fig. 8).!!!!!
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Fig. 8: Omtecknade karaktärer. !
De sista justeringarna baserade jag på diskussion med handledare och feedback 
från klasskamrater. Materialet är först och främst tänkt att användas digitalt och 
således är jag inte begränsad av ett visst sidantal. De grafiska elementen spreds  
därför ut på flera sidor för att skapa mer luft i materialet. De frågor som Torbjörn 
skrev till varje kapitel (Se Bilaga 4) sattes nära den illustration som frågan behand-
lade. Här använde jag mig av närhetslagen (Eriksson, 2009, s. 62) för att koppla 
ihop illustration och text. Det ska vara tydligt att frågan ”Vem ser hård ut?” 
anspelar på den stereotypa mannen som sågar för att understryka stereotypen. (Se 
Fig. 9. För hela gestaltningen se bilaga 9)!
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Fig. 9: Närhet mellan bild och bildtext tillämpat.!!

!

!

!

!
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Hur ser bilderna ut i läromedlen?
Könsnormer

Vem ser hård ut?

Vem ler, behagar och ser sexig ut? 

(Stone face och Duck face)

Vem presterar och 

vem poserar?

 Vem avbildas som stor, 

stark och fysisk?



3. Avslutning 

I detta avslutande avsnitt läggs metodkritik fram, rapportens frågeställning presen-
teras igen följt av en diskussion som syftar till att besvara frågeställningen utifrån 
den teori, metod och det gestaltningsarbete som utförts. Som avslutning presenteras 
en slutsats. 

3.1 Metodkritik 
Kvalitativa intervjuer utfördes med tre modersmålslärare från Interkulturella en-
heten i Eskilstuna (Se 1.6.1 Kvalitativ intervju, 2.1 kvalitativa intervjuer och  
Bilaga 2). Meningen var i början att utföra fler intervjuer. Genom Pia Malmgren på 
Interkulturella Enheten fick jag sju stycken namn, men på grund av återbud och 
brist av tid var det endast tre som kunde delta i intervjuerna. Således var det endast 
tre respondenter av ca 50 anställda på Interkulturella enheten. Intervjuerna resulter-
ade i användbart material till gestaltningen men med så få respondenter var det 
svårt att kartlägga målgruppens allmänna uppfattningar och tankar kring normkritik 
i läromedel. Fler intervjuer hade eventuellt skapat en tydligare bild av prob-
lematiken som detta arbete behandlar. Holme och Solvang hävdar att urval av un-
dersökningsenheter till kvalitativa metoder bör ske systematiskt utifrån teoretiskt 
och strategiskt definierade kriterier. För att få ett så stort informationsinnehåll som 
möjligt så bör forskaren försäkra sig om största möjliga variationsbredd när det 
gäller till exempel ålder, kön och värderingar i urvalet (1997, s. 101, s. 104). De 
respondenterna som deltog i intervjuerna kunde göra det på grund av att de var de 
som hade tid med intervju, vilket resulterade i ett slumpmässigt urval. Alla respon-
denter var kvinnor, var ungefär i samma ålder och undervisade elever från 
förskolan till gymnasiet. Variationsbredden i urvalet blev således liten. Fler inter-
vjuer med modersmålslärare av annat kön och annan ålder hade bidragit med en 
starkare vetenskaplig grund till arbetet och eventuellt en mer nyanserad bild av 
problemet. !
Expertintervjun med Torbjörn Messing har varit fortlöpande under hela arbetet. 
Torbjörn har till stor del bidragit med det normkritiska perspektiv som arbetet är 
baserat på. Intervjuerna borde dock ha varit med strukturerade och mer utförligt 
dokumenterade för att tydligare kunna presentera vad perspektiven bygger på. De 
insikter och lärdomar som samtalen med Torbjörn har resulterat i har snarare legat 
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subtilt i arbetet utan att egentligen blivit redogjorda för. Det hade varit fördelaktigt 
att ta mer utförliga anteckningar av våra samtal och eventuellt spelat in samtalen 
för att sedan kunna redogöra för resultaten av expertintervjuerna. Fördelarna med 
att ha jobbat nära en expert på det specifika område som undersöks i detta arbete är 
att det har funnits tillgång till information och kunskap som annars hade varit svår 
att hitta eller skaffa sig under tidsramen för exjobbet. Det har även på ett effektivt 
sätt utvecklat mina tankar kring problematiken kring normer. Nackdelen med att ha 
jobbat så nära en expert är att informationen och diskussionerna endast har kommit 
från ett håll. Arbetet hade fått fler och/eller annorlunda infallsvinklar om fler  
experter hade blivit intervjuade. För att ge det normkritiska perspektiv som illustra-
tionerna grundar sig i mer nyans hade det även varit fördelaktigt att intervjua  
experter av olika kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning. !
Analysen baserades på det normkritiska perspektiv som införskaffades via bland 
annat expertintervjuerna samt Ann-Sofie Ohlanders tillvägagångssätt i Normkritik i 
samhällskunskap (2010). Analyserna resulterade i material som var relevant för 
mitt gestaltningsarbete eftersom jag fick undersöka normbildandet i läroböcker 
som används av målgruppen dagligen, för att således kunna visa exempel i materi-
alet. Dock, vad som är normativt och ickenormativt är i mångt och mycket indi-
viduellt och trots att analysen är baserad på en viss del teori har den påverkats av 
vad jag personligen anser är en stereotyp bild. Bilden upplevs eventuellt inte som 
stereotyp för en annan person. Det som hade varit fördelaktigt till analysen skulle 
ha varit att sätta upp en lista på teoribaserade kriterier att titta efter i läromedlen 
vilket leda till ett mer vetenskapligt grundat resultat. Urvalet av analysmaterial blev 
till viss del slumpmässigt eftersom lärarna ombads att ta med sig de läromedel som 
de använder i sitt dagliga arbete och/eller som de tyckte var fördelaktiga eller bris-
tande ur ett normkritiskt perspektiv. I och med detta grundades urvalet på tillfäl-
ligheter och personliga uppfattningar. Holme och Solvang skriver att när de enheter 
i ett urval som är lättast att få tag på väljs från en population resulterar detta i ett så 
kallat tillfällighetsurval. Denna typ av urval är oftast inte representativt och kan ge 
en missvisande bild av populationen (1997, s. 183). För att ha uppnått ett mer för 
målgruppen representativt resultat borde urvalsprocessen varit mer strukturerad. 
Kriterier gällande hur många läromedel varje respondent skulle ta med sig till in-
tervjutillfället, vilka ämnen de skulle behandla och till vilka årskurser de var rik-
tade hade eventuellt gjort analysresultaten mer jämförbara. Slutsatser kring hur 
normreproducering ser ut beroende på kategori av läromedel hade kunna dragits. 
Vidare baseras analysen på läromedel på tre olika språk. De anställda på interkul-
turella enheten i Eskilstuna talar sammanlagt cirka 50 olika språk. Hade tidsramen 
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för arbetet tillåtit och resurser funnits hade böcker på fler språk analyserats för att 
göra materialet mer allmängiltigt och representativt för  hela målgruppen. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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3.2 Diskussion och slutsats 
I det här arbetet har jag undersökt normkritik i och med läromedel och grundat på 
det material som har samlats in skapat ett gestaltningsförslag som ska underlätta 
arbetet med normkritisk granskning för modersmålslärare.  !
Jag ställde frågan ” Hur bör karaktärer illustreras utifrån retorik, kognitionsveten-
skap samt normkritiskt perspektiv för att belysa existerande normer samt brytande 
av dessa, i ett informationsmaterial för modersmålslärare?”  !
Då utprovningar av materialet inte rymdes inom tidsramen för detta examensarbete 
är det svårt att veta det definitiva svaret på denna fråga. Att få ett ”rätt” svar på 
frågeställningen försvåras ytterligare av att vad normer innebär och huruvida de 
ska/bör brytas är i mångt och mycket objektivt. Vad detta examensarbete dock har 
resulterat i, genom teori, metod och gestaltningsarbete, är ett förslag på hur illustr-
erade karaktärer kan formges för att belysa problematiken med normer och stereo-
typer.  !
I och med att målgruppen upplevde granskning av sina läromedel som tidskrävande 
(se 2.1 kvalitativa intervjuer) bör det vara enkelt för målgruppen att snabbt förstå 
vad illustrationerna föreställer och vad de sänder ut för budskap. Enligt teorier från 
perceptionpsykologin, som sedan beskrivs av Yvonne Eriksson gäller att när en in-
divid tittar på till exempel en bild så ser hen först det som är bekant och sekundärt 
sådant som är avvikande (2009, s. 66). Med detta som grund bör liknande illustra-
tioner i granskningsmaterial som i läromedel underlätta granskningen. Hade tid 
funnits hade detta behövts testas genom att jämföra tiden det tog att granska ett 
läromedel utan och sedan med detta material. !
Med syftet att med hjälp av retorik få materialets karaktärer att uttrycka önskat 
budskap till målgruppen studerades Janne Grinde Lindqvist. Grinde är filosofie 
doktor och universitetslektor i retorik vid Uppsala Universitet men har även under-
visat i ämnet vid Mälardalens Högskola, Högskolan i Gävle, Linköpings Univer-
sitet och Stockholms Universitet (www.uu.se). Grinde innehar en expertis gällande 
retorik i tal, eller språk, och skrift. I och med detta var Klassisk retorik för vår tid 
inte ett självklart val som källa för detta arbete, som har bildskapande som  
utgångspunkt. Perspektivet i detta arbete är dock att bilder är ett språk i sig och 
således applicerades delar av det Grinde presenterar till bildskapandet. Elocutio och 
tre av de fyra dygder som tillhör (Grinde, 2008, s. 237) var ett hjälpmedel för att 
hitta en passande, språklig form för illustrationerna. Anledningen till att den fjärde 
dygden, korrekt, inte användes var för att det verkar omöjligt att illustrera normer 
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”korrekt”. Det existerar inte någon mall för hur normer kan ta sig i uttryck visuellt. 
De resterande tre dygderna som elocutio är uppbyggt av klart, konstfullt och aptum 
(Grinde, 2008, s. 237) användes som hjälpmedel för att skapa tydliga, attraktiva 
och för ändamålet passande illustrationer. Att en retoriker ska uttrycka sig klart i 
exempelvis sitt tal omtolkades till vikten av att skapa tydliga illustrationer. Att 
läsaren ska förstå vad den ser i illustrationerna och vad illustrationerna vill säga. 
Människor i illustrationer har vi lätt att känna igen vilket på det sättet gör det klart 
vad bilderna i materialet föreställer. I och med det manér som har använts så kan 
det bli lättare för målgruppen att relatera till karaktären, vilket kan göra prob-
lematiken som karaktären ska presentera tydligare. Att materialet delvis består av 
illustrationer av djupt rotade stereotyper kan vara en fördel då människor ständigt 
möts av dessa stereotyper i vardagen vilket gör att det är bilder som snabbt kan 
kännas igen. Att uttrycka sig konstfullt, att välja språklig utsmyckning (Grinde, 
2008, s. 238) användes till illustrationerna för att ge dem en dekorativ dimension. 
För att målgruppen ska lockas att använda materialet, bör illustrationerna ha ett  
attraktivt visuellt uttryck och inte bara vara renodlade budskapsbärare. Viktigt i och 
med konstfullhet och dekorering av illustrationer är att hitta en balans, där bilder 
blir attraktiva för läsaren men utan att budskapet som bilden ska framföra försvin-
ner. Aptum, principen om att en text måste vara anpassad till ämnet (Grinde, 2008, 
s. 297) togs i beaktning genom att försöka illustrera passande karaktärer för att 
belysa normer i läromedel och illustrera dem på ett passande sätt för att uppnå det-
ta. Utifrån denna grund var det relevant att teckna människor med olika etniciteter, 
olika sexuella läggningar och familjekonstellationer samt människor av båda könen 
som utför aktiviteter som genom dagens stereotyper är tillskrivna det motsatta 
könet. !
Skissarbetet stöddes av topiken jämförelse via skillnad (Grinde, 2008, s. 143). 
Syftet var att målgruppen skulle göra jämförelser mellan de stereotypa och de 
ickenormativa bilderna, se vad som skiljde dem åt för att sedan förstå den normkri-
tiska innebörden av denna skillnad. Ett exempel från materialet kan vara att den 
könsstereotypa bilden av en man visar att män ska vara hårda, starka och fysiska, 
vilket i sin tur skapar en idealbild som eventuellt inte passar alla av manligt kön. 
Denna bild visar på något negativt. Den motsvarande bilden som visar en man som 
lagar mat och tar hand om sitt barn har som syfte att vara positiv, att bredda ideal-
bilden av vad en man ska vara och göra. Samtidigt som materialet genom skillnad 
lyfter fram de ickenormativa bilderna som de positiva så är inte syftet att utmåla de 
stereotypa bilderna som något uteslutande dåligt. Syftet med hela arbetet var att 
vara inkluderande. Detta var således en svår balansgång mellan att inte göra mate-
rialet för exkluderande och riktat och att samtidigt använda jämförelse via skillnad 
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som retoriskt grepp. Detta kan resultera i att jämförelsen av bilderna som målgrup-
pen är tänkt att utföra kan bli försvårad på grund av otydlighet. !
Under arbetets gång undersöktes ett antal artiklar om genus och jämställdhet som 
behandlade dessa ämnen ur ett allmänt perspektiv. Det som var relevant för detta 
arbete var specifikt normkritik inom pedagogik. Det är vad majoriteten av innehål-
let på Aisha Lundgrens hemsida handlar om. Texterna är skrivna i syfte att upplysa 
pedagoger om normkritik och hur det kan användas i pedagogiskt syfte. Lundgren 
benämner sig själv som intersektionell genuspedagog och är inte en erkänd 
forskare inom sitt ämne. Detta skulle kunna sänka trovärdigheten för Lundgren 
som tillförlitlig källa. På sin hemsida presenterar hon dock en omfattande litter-
aturlista inom området normkritik och anti-diskriminering i undervisning, specifika 
verk för normkritik i förskolan, rapporter och metodmaterial samt exempel på övri-
ga forskare och författare inom området. Hon har även skrivit boken Normkritiska 
metoder - konkret likabehandlingsarbete i förskolan, vars syfte är att vara ett 
metodhjälpmedel till att börja arbeta normkritiskt med barn (Lundgren, 2014). 
Lundgren har skrivit debattartiklar i bland annat Göteborgsposten (Lundgren, 2016, 
gp.se) och på SVT Nyheters hemsida (Lundgren, 2014, svt.se). Med grund av detta 
ansågs hennes texter om normkritik i pedagogik vara trovärdiga och relevanta käl-
lor för att stärka det normkritiska perspektiv som detta arbete grundar sig i.   !
I avsnittet Normkritisk pedagogik i skolan på sin hemsida skriver Lundgren: !

”Det finns en stark normerande kraft i alla bilder som finns runt oss i 
vardagen. Normer kring femininitet reproduceras t ex genom att bilder på 
kvinnor oftast har ett budskap som kretsar kring skönhet, hem, kärlek/ro-
mantik, sexualitet, barn, vård. Bilder av män kopplas till andra värden så-
som makt, sport, fysik styrka, karriär mm.” (2014).  !

Lundgren trycker här på strykan hos normreproducering i bild och ger exempel på 
hur bilder kan påverka oss som exponeras för dem. Även under expertintervjuerna 
diskuterades bildens starka inverkan på hur normer skapas och reproduceras (se 2.2 
expertintervjuer). Det var därför viktigt, i det här arbetet, att ta reda på vilka 
normer som existerar i läroböcker för att kunna skapa bilder som kan presentera ett 
alternativ till dem. Över huvud taget var ett motsatstänk gällande. När analysen av 
läromedel resulterade i att illustrationerna bestod av en majoritet av heterosexuella 
karaktärer motiverade detta att teckna karaktärer som representerade andra sexuella 
läggningar. För detta arbete var det relevant att för varje stereotyp bild skulle det 
illustreras en motsvarande normbrytande bild. 
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!
I Bilder som förändrar världen skriver Gunnarsson om att inkludera utan att mark-
era. Människor som tillhör grupper som inte är norm får oftast bara representera 
just den statiska gruppen och blir således sedda som avvikare. Ett exempel är att 
muslimer som grupp oftast bara nämns i media i samband med terrordåd. För att 
undvika detta bör vem som helst få representera exempelvis människan eller med-
borgaren, oberoende av sammanhang (2016, s. 14).  Ett utav målen med illustra-
tionerna var att inkludera utan att markera. De kulturella markörer som karaktärer i 
avdelningen etnonormer fick bära är ett exempel på detta. Kvinnan med afrikanskt 
ursprung illustrerades bärandes huvudduk och mannen med indiskt ursprung bar 
turban både när de presenterades som stereotyper och som de normbrytande 
motsvarigheterna, där de figurerar som racerförare och läkare.  !
Kognitionsteorier om interna och externa representationer (Eriksson, 2009, s.31 - 
32) togs i beaktning för att illustrera karaktärerna. Syftet var att de ickenormativa 
bilderna, som är externa representationer, skulle påverka läsarens interna represen-
tationer av de normer som behandlas för att göra läsaren till en bättre normkritiker. 
Att förändra interna representationer är dock inget som kan göras med ett enda  
informationsmaterial. De är tankar och föreställningar som skapas efter interaktion 
med omvärlden (Eriksson, 2009, s. 32) vilket påverkar oss varje dag, kanske 
speciellt via media och reklam. Detta material har dock som syfte att kunna bidra 
till förändringen av våra mentala bilder av normer så att de inkluderar fler  
människor. !
Bildstilen Cartoon (McCloud, 1993, s. 30 - 31) har använts i illustrationsarbetet i 
syfte att målgruppen skulle ha lättare att relatera till karaktärerna, att ge att attrak-
tivt visuellt uttryck samt för att karaktärerna ska ses som bärare av det normkritiska 
budskapet, snarare än enskilda personligheter. Huruvida cartoonmanéret hjälpte 
målgruppen att relatera till materialet bättre borde ha utprövats. Detta skulle 
eventuellt kunna ske genom ett användartest där individer från målgruppen får titta 
på illustrationerna och beskriva vad som händer i bilden och vad bilden ska  
uttrycka. !
3.2.2 Slutsats 
Stereotyper och normer som annorlundagör vissa grupper är vanligt förekommande 
i de läromedel som modersmålslärarna i Eskilstuna använder idag. De som syns 
tydligast är kön, familje och etnicitetsnormer. Normer inom fler områden (som till 
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exempel religion-och funktionsnormer) reproduceras ofta, vilket bör tas i beaktning 
av vidare utveckling av arbetet.  
   
Normkritik är ett brett och komplext ämne med många infallsvinklar. Detta i kom-
bination med att lärare inte har tillräcklig med tid till att granska sina läromedel 
normkritisk och att det än idag inte existerar något standardiserat material för detta 
visar på att denna typ av material behövs. Reproduktion av normer skiftar i grad i 
olika läromedel, beroende bland annat på läromedlets ursprungsland och för vilka 
årskurser det är utformat. Dock så är ett standardiserat granskningsmaterial som 
baseras på svensk kursplan kombinerat med ett bildbaserad granskningshjälp att 
eftersträva för modersmålslärarna. !
Illustrationerna och det budskap och betydelser de bär bör vara lätt att uppfatta 
snabbt på grund av att modersmålslärarna har lite tid att röra sig med när det kom-
mer till granskning. Således måste budskapet och syftet med bilderna vara tydligt. 
För att underlätta granskning bör illustrationerna i materialet ha likheter med ex-
empel som existerar i de läromedel som används idag. I denna typ av material är 
det viktigt att visa inkluderande exempel på illustrationer för att sträva efter ökad 
kunskap kring normer i bilder hos målgruppen. Materialet bör vara visuellt  
attraktivt för målgruppen för att lockas till användning. Illustrationerna bör vara 
inkluderande och varierande, presentera karaktärer av olika etnicitet, kön och 
familjeuppsättningar för att passa den normkritiska kontexten.  !
Vid eventuell utveckling av detta material borde användartester utföras för anpassa 
det bättre till målgruppens kontext och göra det användarvänligt. Hur granskningen 
av läromedel med hjälp av denna typ av material ska gå till rent praktiskt bör  
undersökas mer.    !
Detta arbete presenterar ett gestaltningsförslag. Behovet av denna typ av material 
finns och bör utvecklas vidare. I och med att ämnet normkritik är så brett och kom-
plext och i stor grad baserat på subjektiva uppfattningar har detta arbete endast 
skrapat på ytan vad gäller vad som kan göras för illustrationer i läromedel. !
!

!
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuhandledning 
!
Intervjuhandledning 
Modersmålslärare om normkritik i läromedel !
Etik 
Denna intervju utförs i och med mitt examensarbete i informationsdesign 
med mål att utforma ett material som ska underlätta normkritisk granskning 
av läromedel för modersmålslärare. Handledare, klasskompisar, opponent 
och examinator kommer läsa examensarbetet och arbetet kommer sedan 
läggas upp på databasen DiVa. Du ska bli intervjuad i egenskap av moder-
smålslärare. Jag kommer spela in samtalet (?). Du kommer vara anonym 
och får avbryta intervjun om och när du vill. 
Frågor 
Vilken åldersgrupp undervisar du? !
Vilket/vilka språk undervisar du i? !
Vad använder du för läromedel idag? !
Vad tycker du om normkritiken i läromedlen? Vad är den bra och vart brister 
den? !
Finns det bilder på män, kvinnor, olika etniciteter, handikappade i de 
läromedel du använder idag? !
Hur porträtteras i så fall män, kvinnor, olika etniciteter, handikappade i de 
läromedel du använder idag? !
Vilka, tycker du, är de viktigaste normerna att granska i ett läromedel? Har 
du tänkt på detta? !
Vad tycker eleverna om bilderna i läromedlen? Vad säger de om dem? !
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Hur diskuterar du läromedlens bilder och de eventuella normer som visu-
aliseras med dina elever? !
Hur medvetna är dina elever om normer? !
Hur reagerar eleverna på normer i läromedel? Blir det krock när de flyttar 
hit? !
Granskar du dina läromedel? !
Vad skulle kunna underlätta den normkritiska granskningen av dina 
läromedel? !
I vilket medie skulle du bäst kunna ta till dig en handbok för granskning av 
läromedel? !
Vad vill jag ha svar på? 
Om hur min målgrupp (modersmålslärare) tänker kring normkritik, om/var 
läromedlen brister när det gäller detta och vad som i bildväg skulle hjälpa 
dem i deras granskning. !

!

!

!

!

!

!
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Bilaga 2: Intervjuanteckningar 

!!
Respondent 1 !!
Vilken åldersgrupp undervisar du? !
Förskola - Gymnasiet !
Vilket/vilka språk undervisar du i?  !
- Spanska !
Vad använder du för läromedel idag? !
 Natur och Kultur, Colores <—- Bra bok, Edelsa - Colega, Almqvist & Wiksell, 
Lavö Media Örebro,  !
Vad tycker du om normkritiken i läromedlen? Vad är den bra och vart brister den? !
- Mycket likt som i Sverige, Inte pojkar som spelar fotboll och tjejer som syr, de-
mokratiskt synsätt, gammal pedagogik, Mer pojkar, bra jämställdhet med yrkes-
grupper, vanligare med klasskillnader i läromedel för gymnasiet, kan vara politiskt  !
Finns det bilder på män, kvinnor, olika etniciteter, handikappade i de läromedel du 
använder idag? !
Hur porträtteras i så fall män, kvinnor, olika etniciteter, handikappade i de lärome-
del du använder idag? !
- Båda kön gör olika yrken, kanske lite mer pojkar som spelar fotboll, blandat med 

tjejer och killar, ibland skrivs det dåligt om indianer,  
- Traditionell familjerepresentationer,  
- Pratas om monarki 
- Det visas inga homosexuella, det visas pojke - flicka 
- Mer traditionellt i Latinamerika och Cube jämfört med Spanien och Chile 
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- Traditionella yrken 
- Ingen med downs syndrom !
Vilka, tycker du, är de viktigaste normerna att granska i ett läromedel? Har du tänkt 
på? 
 
- Inte i spanska, bra blandning, bra jämställdhet, ibland är man inte medveten,  
- Viktigt att läromedlet är objektivt, inte blanda sig i politik, demokratiskt, respek-
tera andra, respektera eleverna, viktigt med val,  !
Vad tycker eleverna om bilderna i läromedlen? Vad säger de om dem? !
Hur diskuterar du läromedlens bilder och de eventuella normer som visualiseras 
med dina elever? !
 - Inte så fin bild, ibland passar bilderna in i spansk livsstil idag,  !
Hur medvetna är dina elever om normer? !
- De är öppna, ibland påverkar föräldrar,  !
Hur reagerar eleverna på normer i läromedel? Blir det krock när de flyttar hit?  
 
- Barnen anpassar sig fort, lärarrespekt - rädda först och sen efter några veckor blir 
mer avslappnade.  !
Granskar du dina läromedel? !
- Böckerna blir skickade till skolan, ibland är det för mycket bild i läromedlen, 

ibland skickar dem och ibland beställs,   
- Tar mycket tid med granskning, ibland fel i böckerna 
- Vid brister så används inte boken 
- Kan finnas politisk påverkan,  
- Stora klasskillnader, statusjakt,  !
Vad skulle kunna underlätta den normkritiska granskningen av dina läromedel? !
- Svårt med familjeuppsättningar,  !
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I vilket medie skulle du bäst kunna ta till dig en handbok för granskning av läro-
medel? !
- Både traditonellt och digitalt !
Respondent 2 !
Vilken åldersgrupp undervisar du? !
- Förskola - Gymnasium, gruppen som skulle vara mest intressant  för mitt projekt 
är grundskolan - lågstadiet och mellanstadiet, det är en annan sorts undervisning på 
gymnasiet !
Vilket/vilka språk undervisar du i?  !
- Polska !
Vad använder du för läromedel idag? !
- Det finns inga läromedel till modersmålsundervinsing i Sverige, stora problem, 
läromedlen finns i andra länder, materialet är inte relevanta till den svenska kurs-
planen,  !
Vad tycker du om normkritiken i läromedlen? Vad är den bra och vart brister den? !
- Normkritik kan krocka, vissa är bra och andra får man tänka efter mer, Normkri-
tik pågår också i Polen - skillnad på gamla och nya läromedel, det har gjorts fram-
steg, jobbas hårt med, det läggs ej vikt på etnicitet - andra etniciteter ”påverkar” 
inte vardagen, andra etniciteter blir undantag,  !
Finns det bilder på män, kvinnor, olika etniciteter, handikappade i de läromedel du 
använder idag? !
Hur porträtteras i så fall män, kvinnor, olika etniciteter, handikappade i de lärome-
del du använder idag? !
- Förut fanns det inte normbrytande bilder, men det jobbas med i polska läromedel, 
Polacker och polska skolor finns över hela världen, Polen blev homogent efter and-
ra världskriget, blev mer öppet efter kommunismens fall, Homosexualitet och 
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könsneutralism presenteras inte, Handikappade presenteras sällan - men böckerna 
kan lära ut t.ex teckenspråk,  !
Vilka, tycker du, är de viktigaste normerna att granska i ett läromedel? Har du tänkt 
på? !
- Kollar efter bilder på handikappade barn, Kazimiera tar böcker som är helt okej 
för henne, Kvinnor aktiva på den polska arbetsmarknaden - inte så starka könsrol-
ler i Polen, Religion representeras inte i läromedel - mer tradition än religion, Inte 
mycket bevarat av Polsk historia innan kristendomen !
Vad tycker eleverna om bilderna i läromedlen? Vad säger de om dem? !
- Eleverna kommenterar inte normkritik. De frågar vad som har hänt med t.ex han-
dikappad karaktär. !
Hur diskuterar du läromedlens bilder och de eventuella normer som visualiseras 
med dina elever? 
  
- Diskuterar normkritik med eleverna om hon har något syfte med det, olika med 
svenska och polska elever, mer diskussion i Polen, eleverna är mer vana med 
normbrytning I Sverige. !
Hur medvetna är dina elever om normer? !
- Svenska elever är mer öppna, elever tyckte att alla andra var immigranter, inte de 
själva - diskuterar om andra och tredjegenerationsinvandring.  
Hur reagerar eleverna på normer i läromedel? Blir det krock när de flyttar hit? 
- Ingen krock och de reagerar inte så hårt på normer, snarare att utbildning och ste-
reotyper i marknaden krockar !
Granskar du dina läromedel? Hur? 
- Granskar. Beställer nästan aldrig utan att titta på materialet, finns inget utbud hos 
svenska Läromedelsföretag och det är dyrare att beställa därifrån,  !
Vad skulle kunna underlätta den normkritiska granskningen av dina läromedel? !
- Att läromedlet utarbetas här, utifrån svensk kursplan, så det blir lättare att grans-
ka. 
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!
I vilket medie skulle du bäst kunna ta till dig en handbok för granskning av läro-
medel? !
- Digitalt, bra att kunna skriva ut,  !
Respondent 3 !
Frågor !
Vilken åldersgrupp undervisar du? !
- Föreskola till Gymnasie, 60 % Gymnaise !
Vilket/vilka språk undervisar du i?  !
- Arabiska & Assyriska !
Vad använder du för läromedel idag? !
- Arabiska för nybörjare - skapad av svensk lärare - folkuniversitetet förlag, gamla 
böcker 80 - 90 talet, kan inte använda allt i böckerna, tar mycket från internet, man 
kan hitta mycket på arabiska !
Vad tycker du om normkritiken i läromedlen? Vad är den bra och vart brister den? !
- Inte så bra i böckerna, tjejer har alltid burka, det finns verser från koranen, kärn-
familjer, män som har vanliga jobb, bra om miljön, tas upp mänskliga rättigheter 
och kvinnans roll i samhället, barnkonventionen, väljer de delar med bra värdering-
ar !
Finns det bilder på män, kvinnor, olika etniciteter, handikappade i de läromedel du 
använder idag? !
- Kvinnor och män, bara araber, Arabiska för nybörjare - har olika nationaliteter, 
handikappade presenteras inte alls,  !
Hur porträtteras i så fall män, kvinnor, olika etniciteter, handikappade i de lärome-
del du använder idag? 
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!
- ”Män får inte gråta”, Kvinnor ska styras, har inte så mycket rättigheter, handikap-
pade presenteras, män har jobb, starka kvinnor i vissa artiklar,  !
Vilka, tycker du, är de viktigaste normerna att granska i ett läromedel? Har du tänkt 
på? !
- Människors lika värde, religionsfrihet !
Vad tycker eleverna om bilderna i läromedlen? Vad säger de om dem? !
- Kommenterar inte så mycket, Shala använder inte så mycket bilder !
Hur diskuterar du läromedlens bilder och de eventuella normer som visualiseras 
med dina elever?  !
- Diskuterar jämställdhet, provokativa texter, hur handikappade blir presenterade, 

mycket dikter, ger inte ojämställt material till elever, diskuterar normer, pratar 
om diskriminering, diskuterar högtider i Sverige,  !

Hur medvetna är dina elever om normer? !
- Samhällselever är medvetna, nyanlända får nya perspektiv !
Hur reagerar eleverna på normer i läromedel? Blir det krock när de flyttar hit? !
- Det blir krock, reagerar på att män är underställd kvinnan här i Sverige, Vissa kan 
inte acceptera att de inte kan bestämma över kvinnan,  !
Granskar du dina läromedel? Hur? !
- Det ska handla om jämställdhet, utgår efter kursplan och lagar och regler i Sveri-
ge, tar inte från blogg, tillförlitliga källor, Alkompis(?) arabisk-svensk sida, skola-
rabia.net, sweden.se, tar mycket från DW, Arabiska tidningar, tar upp diskrimine-
rande texter, läser igenom mycket,  !
Vad skulle kunna underlätta den normkritiska granskningen av dina läromedel? !
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- Ett standardmaterial för granskning, standardiserade läromedel, standardiserad 
lokalpedagogisk planering,  !
I vilket medie skulle du bäst kunna ta till dig en handbok för granskning av läro-
medel? !
- Bra digitalt och som fysisk bok, eller på mailen,  !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 3: Analys av läromedel från modersmålslärare 

!
Ortografía Ideovisual !
Vid analys av Ortografía Ideovisual (Nájera, Álvarez, 2013), spanska läroboken för 
de tidiga åren i grundskolan, upptäckte jag ett antal sexistiska och rasistiska repre-
sentationer. Män porträtteras till stor del som till exempel poliser, militärer, ingen-
jörer och bodybuilders. De ytterst få kvinnor som visualiseras i läromedlet är oftast 
passiva, syr, handlar mat eller avbildade som ett komplement till mannen i bilden. 
De mänskliga karaktärerna i boken är nästan uteslutande vita. I boken existerar ex-
otifierande och rasistiska stereotyper, som t.ex en man med turban som är 
ormtjusare, vilket är en vanlig stereotyp i västvärlden för att presentera det exotiska 
mellanöstern,  eller en karaktär som är tecknad som blackface, en mörkhyad man 
med extremt överdrivna läppar. Dessutom bär han trasiga kläder och hugger sönder 
sin fotkedja med en hacka, vilket kan ge konnotationer till slavar i USA på 1800-
talet. Inga alternativa familjeuppsättningar presenteras. 

Colega 4 

Denna bok använder cartoonkaraktärer för att leda läsaren genom uppgifter. På 
bokens framsida möts läsaren av fem stycken ungdomar som vinkar åt ”kameran”, 
vilka kan anses vara tre tjejer och två killar. Alla ser glada ut och är aktiva. Två 
utav tjejerna står upp och resten av gänget sitter ner. Alla är klädda i t-shirt eller 
långtröja och byxor. Ur genussynpunkt ser jag här således inga stereotypiska fram-
ställningar. De kvinnliga karaktärerna är aktiva och alla karaktärer är en del av 
gruppen, tjejerna är inte där som komplement till killarna. Det finns inga tydliga 
stereotypiska framställningar i kläder, då alla oavsett kön har i princip samma kläd-
stil. Dock har fyra av de fem karaktärerna ljus hy och således möts läsaren av en 
vithetsnorm.  

Vidare i boken får läsaren följa dessa karaktärer blandat med fotografier på ung-
domar. Det är oftast stor blandning av kvinnliga och manliga karaktärer i uppslagen 
samt varierat när det gäller etniciteter. Dock, även om karaktärer av annan hudfärg 
än vit presenteras flitigt så överväger ändå antalet vita karaktärer. Både pojkarna 
och flickorna i bilderna är aktiva i dans, musik och sport t.ex och de interagerar of-
tast med varandra. Pojkar och manliga karaktärer visualiseras med kortklippt hår i 
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alla illustrationer samtidigt som flickorna har mer varierade frisyrer. Föräldrar och 
familjer presenteras men endast föräldrar i tvåsamhet i ett heteroförhållande. 

Embaraque 

Denna bok består av en blandning av illustrationer och fotografier. Fotografierna är 
väl upplysta, visuellt polerade och känns iscensatta. Modellerna är välvårdade, släta 
i ansiktet och tittar in i kameran. Både fotografier och illustrationer består övervä-
gande av vita människor. I början av boken är det en bild som presenterar olika yr-
ken. Här visas en kvinna med förkläde som troligen är en kock, en äldre man i ko-
stym och bygghjälm, en manlig doktor och en manlig sjuksköterska, en kvinna och 
en man i kostym (oklart vilket yrke de ska representera), en kvinna i röd klänning 
som ser ut att dansa, en manlig brandman, en manlig polis, en kvinnlig bagerska 
samt en kvinna i kavaj och kjol som håller en bunt med pappersrullar (som till ex-
empel skulle kunna vara arkitekt). Här presenteras således en rad könsstereotypiska 
bilder. Den enda av dessa bilder som går ifrån den klassiska indelningen av kvinn-
liga och manliga yrken skulle kunna vara kvinnan med pappersrullarna som skulle 
kunna vara en arkitekt och mannen som har sjuksköterskekläder. Senare i boken 
finns ett uppslag presenterar vad som skulle kunna tolkas som en eller flera famil-
jer. Det är människor i olika åldrar, barn, ungdomar vuxna som poserar framför 
kameran. Bilden består av två vuxna par (en man och en kvinna som står nära 
varandra) varav mannen håller upp ett barn i ena paret. Det är sex barn i bilden 
samt två individer som ser ut att vara i tonåren. Heteronormen verkar vara gällande 
i denna bild. Dock kan bilden tolkas som att alla dessa personer tillhör en familj 
och således bildar en storfamilj, vilket skulle gå ifrån kärnfamiljsnormen. Slutligen 
så visar illustrationer i boken många killar och tjejer som interagerar med varandra, 
tjejerna gör samma saker som killarna och vice versa. 

Moja Historia 

Moja Historia är en historiebok på polska för grundskolan som beskriver europeisk 
historia från aniktens Grekland till 1500-talet. Boken innehåller illustrationer som 
visar olika historiska händelser, personer och miljöer. Olika etniciteter presenteras, 
då det är olika länders historia som berättas. Dock består illustrationerna till största 
del av vita män. Illustrationerna består till största del av män och inte sällan män 
som ser mäktiga ut/har höga positioner. Männen porträtteras som krigare och/eller 
handelsmän. De kvinnor som avbildas är oftast karaktärer som befinner sig i bak-
grunden och mest smälter in i miljön. Undantag på detta är när de grekiska gudarna 
och gudinnorna presenteras och Hera, Atena, Afrodite och Hestia visas upp som 
egna, aktiva och mäktiga karaktärer. Familjer presenteras i princip inte alls i mate-
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rialet. Det enda som kan liknas vid en familj är i en illustration med motiv av en 
stenåldersby där olika karaktärer är upptagna med olika sysslor (2010). 

Arabisk läsning för klass 2 & klass 3 

Jag har analyserat dessa två böcker som en helhet då de tillhör samma bokserie och 
har liknande grafisk utformning och illustrationer.  

Läromedlen innehåller till största del illustrationer av barn i olika situationer. På 
många bilder är det två eller fler barn som leker. Det är både flickor och pojkar som 
är aktiva. På ett fåtal ställen visas traditionella presentationer av könsnormer och 
familjekonstellationer. Exempel på detta är flera bilder där mor och dotter som står 
och lagar i köket samtidigt som de manliga karaktärerna t.ex jobbar i trädgården, är 
läkare eller poliser.  

Vidare finns en sida med en antydan av en jordglob och vänd mot denna jordglob 
en pojke som har libanesiska flaggan bakom sig. Vid horisonten av jordgloben är 
fyra barn, som jag tolkar ska vara av olika etniska ursprung. Det är ett barn med gul 
hudfärg som har den för personer med asiatiskt ursprung stereotypa trekantiga 
rishatten, ett barn med mörk hudfärg och svart krulligt hår, ett med ljus hudfärg och 
ljust hår och ett barn med ljus hudfärg och någon sorts huvudduk. Här blir det re-
presentation av individer med annan hudfärg än vit, vilket dock är det enda stället i 
båda de här böckerna.  

Läsning och historieskrivning för klass 6 

Boken innehåller både fotografier och illustrationer. Illustrationerna visar bl.a olika 
arbetsplatser, skolsalar med skolbarn och lärare och barn som leker utomhus. I il-
lustrationerna som visar de olika arbetsplatser är det nästan uteslutande män som 
jobbar. Undantag för en kvinna som går med en grupp på sex män som går hem 
från fabriken. I en fyrdelad illustration visas en man i kostym med portfölj, en stå-
endes utanför en byggnad och tittar på en ritning, en som sågar virke och en som 
smider. Männen utför alltså kontorsjobb, byggjobb och tungt hantverk, vilket allt är 
starkt kopplat till stereotypa manliga yrken. I bilderna som illustrerar en skolsal 
med skolbarn och lärare så är läraren alltid man och presenteras som sträng och 
auktoritär. Det finns en illustration i boken där en vuxen kvinna är aktiv och är i 
fokus i bilden. Hon sitter på knä och pratar med två barn varav ett hon kramar om. 
Hon presenteras här som öm, snäll och vårdande. Vidare finns det illustrationer på 
barn som leker, där både pojkar och flickor är aktiva men dock så är det endast en 
flicka med av de totalt fem barnen. När det gäller etnicitetsnormer så illustreras 
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bara vita människor, hårfärg och form skiftar dock. Det är endast heterosexuella 
tvåsamhetsförhållanden som presenteras när familjer illustreras i den här boken. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 4: Torbjörn Messings texter om kön, familj och etno-
normer 

!
Vägledning	vid	val	av	läromedel	

Ingress	

De2a	är	en	vägledning	som	ska	hjälpa	lärare	i	allmänhet,	och	modersmålslärare	i	synner-
het	a2	välja	läromedel	som	inte	reproducerar	stereotypa	normer.	E@ersom	modersmålslä-
rare	o@a	”hänvisas” Bll	a2	beställa	böcker	från	sina	ursprungsländer	så är	behovet	än	
större.	Det	beror	på a2	den	normkriBska	pedagogiken	och	läromedelsgranskningen,	inte	
nå2	lika	långt	i	alla	länder.											

Barn	matas	dagligen	av	bilder	och	synintryck	som	innehåller	dolda	och	undermedvetna	
budskap	om	kön,	etnicitet,	funkBonalitet	mm.	Dessa	budskap	kommer	a2	forma	barnets	
uppfa2ning	om	vad	som	är	en	”normal” kvinna,	man,	hudfärg,	familj,	kropp	etc.		

När	barn	ständigt	matas	med	samma	typ	av	bild	så kommer	den	bilden	Bll	slut	a2	utgöra	
en	norm.	Det	vill	säga,	det	som	barnet	uppfa2ar	som	”rä2	och	normalt”.		Det	begränsar	
barnets	livsmöjligheter,	e@ersom	bilden	talar	om	vem	som	förväntas	vara	stark,	eller	vem	
som	förväntas	bli	chef.		

Lärare	ska	därför	så långt	som	möjligt	försöka	visa	upp	”motbilder” som	utmanar	gängse	
normer.	Det	gör	a2	alla	barn	kan	få samma	möjlighet	a2	förverkliga	sig	själv	och	få alla	
valmöjligheter	i	livet.		Det	gör	också a2	alla	barn	kan	få bli	speglade	i	läromedel	av	någon	
som	liknar	dem	själva.	

!
Genus		

Genus	är	socialt	kön.	På det	sä2	vi	eBke2erar	och	köns-kodar	vår	omvärld.	Sedan	anBkens	
Grekland	har	västvärldens	tänkande	om	kön	präglats	av	a2	hålla	isär	könen	och	beskriva	
kvinnor	och	män	som	varandras	motpoler	(trots	a2	vi	egentligen	är	mer	lika	än	olika).	
Mannen	har	få2	vara	normen.	Den	fullständiga	människan,	och	kvinnan	har	långt	in	i	mo-
dern	Bd	beskrivits	som	en	”ofullständig	man”.	Mannen	beskrivs	som	subjektet.	Han	är	
stor,	stark,	hård,	fysisk,	akBv,	offentlig,	logisk	och	förnu@ig.	Kvinnan	beskrivs	som	e2	Bllhö-
rande	bihang,	objekt	och	motpol.	Hon	är	liten,	svag,	mjuk,	psykisk,	passiv,	privat,	intuiBv,	
irraBonell	och	känslostyrd.		

Hur	ser	bilderna	ut	i	läromedlen?		

-Är	kvinnor/flickor	lika	akBva	som	pojkar/män?		
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-	Vem	ser	hård	ut?	Vem	ler,	behagar	och	ser	sexig	ut?	(Stone	face	och	Duck	face)		

-	Vem	presterar	och	vem	poserar?		

-	Vem	syns	i	offentligheten	och	vem	syns	i	privatlivet?		

-	Vem	avbildas	som	stor,	stark	och	fysisk?		

!
Etnonormer	

Etnocentrism	innebär	a2	man	sä2er	den	egna	kulturen	i	centrum	och	betraktar	och	be-
dömer	världen	uBfrån	sin	egen	posiBon	och	erfarenhet.	Läromedel	producerade	i	ut-
omnordiska	länder	kan	å ena	sidan	utgöra	en	posiBv	motvikt	Bll	”svensknormen”,	genom	
a2	barnet	får	möjlighet	a2	spegla	sig	i	sin	ursprungliga	kultur.	Å andra	sidan	har	många	
barn	och/eller	deras	föräldrar	fly2	från	diktaturer	som	bedriver	propaganda	och	beskriver	
sin	egen	kultur	som	suverän.	Vid	granskning	av	modersmålslärares	läromedel	har	vi	åter-
funnit	flera	exempel	på nidbilder	av	”den	andre”.	Devisen	ju	mörkare	pigment,	desto	stör-
re	risk	för	diskriminering	verkar	gälla.	Mörkhyade	individer	avbildas	o@are	i	underordnade	
posiBoner	(exempelvis	som	undernärda,	tjänstefolk,	slavar)	och	då blir	det	en	form	av	
upprä2hållande	av	kolonialismen.		

Tecknade	illustraBoner	tenderar	a2	ly@a	fram	olikheter	och	överdriva	dessa.	Kongolesen	
får	svartare	hud,	rödare	läppar	och	en	svältmage,	fransmannen	får	en	basker	och	indiern	
avbildas	som	ormtjusare.	Trots	a2	de2a	inte	ens	i	närheten	överensstämmer	med	verklig-
heten	så återskapas	dessa	bilder.				

Islamofobi	är	också e2	växande	globalt	problem.	Symboler	som	kan	kopplas	Bll	Islam	as-
socieras	o@a	med	terrorism	och	kvinnoförtryck,	trots	a2	majoriteten	av	världens	musli-
mer	förstås	uppska2ar	fred	och	jämställdhet.					

Vilken	hudfärg	har	människorna	på bilderna?	Är	det	skillnad	på vad	de	mer	ljushyade	och	
mer	mörkhyade	gör?	Vem	avbildas	i	maktposiBoner?	Vem	ser	glad	och	framgångsrik	ut?	
Hur	framställs	muslimska	kvinnor,	som	slöjbeklädda	offer	eller	som	framgångsrika?			

							

!
Familjenormer	

Bilden	av	en	kärnfamilj	som	består	av	mamma,	pappa	och	1-3	barn	reproduceras	fliBgt	i	
media	och	läromedel.	Problemet	med	denna	bild	är	a2	det	moderna	svenska	samhället	
innehåller	så många	andra	alternaBv.	Begreppet	stjärnfamilj	har	därför	introducerats	som	
e2	samlingsnamn	för	alla	andra	typer	av	familjekonstellaBoner,	oavse2	om	det	är	en	kon-
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stellaBon	av	regnbågs-,	enförälders-,	tvåförälders-,	bonusförälders-,	adopBv-	eller	dona-
Bonsfamilj.		

När	det	så sällan	visas	upp	stjärnfamiljer	så upplever	barn	i	sådana	konstellaBoner	sig	som	
avvikare.	Varför	får	min	familj	inte	synas?		Andelen	ensamkommande	barn	är	så hög	a2	
var	femte	17-åring	i	Sverige	inte	lever	med	någon	av	sina	föräldrar.	FlergeneraBonsboen-
den	och	storfamiljer	faller	också utanför	normen	för	svensk	familjebildning.		

Hur	framställs	familjer	i	läromedlen?	Finns	bilder	på samkönade	par?	Visar	böckerna	upp	
bilder	med	ensamstående,	storfamiljer,	föräldralösa,	adopterade	etc?		

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Bilaga 5: Skisser 
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Bilaga 6: Manértest 
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Bilaga 7: Illustrationer 
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Bilaga 8: Layoutvarianter 
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Etnonormer

Saes eaque eatem ipis comnihil int, consend-
enim ent volorit ullandit molupis ut quia 
dolupicia sit, sam im ut moluptatio. Te quidi 
ame vid magnate aci cumquos eos poriani am 
ipsapiderat hillatquam eum, es estrum fugiati 
doloreritios aut ad ullorem a a pro conse-
quaspid moditis sum hil maximus eos voloris 
archici usapidi scidell antur? Tem id quam 
fugitas dis eaquature ped quaspercia voll-
estrum re, ut occus quo te liquaes netur susa 
qui culpa quodi ullupitas nos eum atur? Quis 
aliquiae sin res untius dolupic illores sitiate 
nobitiuscium et et reptiam et molorio occabo. 
Nam erum ut maio. Musanit, que et hil im 
explictiurem fuga. Itatibust, inciis ne vendi 
assectem solo cullignimi, iur

Hur ser bilderna ut i läromedlen?

Susandaes velibusda vid 
quis sinvelleceri ut eos 
cones de eictis simetur 
sapel iumquam ratiusc 
ipsaped mollaci li

veratias ipsum non re 
consequod que volo qui 
ilic tempori sed et ul-
paruptas voluptur, omnis 
et dolupta quasdipid unt 
laccatur aspictem nem 
imus aut ut autati nit eos 

repratur autem eat quo 
optas nes doluptatus.

Dita et pedi odit quaesti 
ntibus molorumendit et 
ab id quo ium aut 

lam quossequi anda 
dolupta voluptur ad mo-
luptatur, qui quibus prem 
quatae. Sapeles imus 
incture et occabor 



!!!!!!

!!!!!!

!74



!!!!!!!

!!!

!75



!

!

!

!

!

!76



Bilaga 9: Gestaltning 
!!!!
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Jämnt Lärande
 

Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

Text: Torbjörn Messing

Illustationer: Johan Denninger

Om Jämnt Lärande

Detta är en vägledning som ska hjälpa lärare i allmänhet, och 
modersmålslärare i synnerhet att välja läromedel som inte 
reproducerar stereotypa normer. Eftersom modersmålslärare ofta 
”hänvisas” till att beställa böcker från sina ursprungsländer så är 
behovet än större. Det beror på att den normkritiska pedagogiken 
och läromedelsgranskningen, inte nått lika långt i alla länder.          
Barn matas dagligen av bilder och synintryck som innehåller 
dolda och undermedvetna budskap om kön, etnicitet, 
funktionalitet mm. Dessa budskap kommer att forma barnets 
uppfattning om vad som är en ”normal” kvinna, man, hudfärg, 
familj, kropp etc. 

När barn ständigt matas med samma typ av bild så kommer den 
bilden till slut att utgöra en norm. Det vill säga, det som barnet 
uppfattar som ”rätt och normalt”.  Det begränsar barnets 
livsmöjligheter, eftersom bilden talar om vem som förväntas 
vara stark, eller vem som förväntas bli chef. 
Lärare ska därför så långt som möjligt försöka visa upp 
”motbilder” som utmanar gängse normer. Det gör att alla barn 
kan få samma möjlighet att förverkliga sig själv och få alla 
valmöjligheter i livet.  Det gör också att alla barn kan få bli 
speglade i läromedel av någon som liknar dem själva.



!
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Könsnormer/Genus

Genus är socialt kön. På det sätt vi etiketterar och köns-kodar 

vår omvärld. Sedan antikens Grekland har västvärldens tänkande 

om kön präglats av att hålla isär könen och beskriva kvinnor och 

män som varandras motpoler (trots att vi egentligen är mer lika 

än olika). Mannen har fått vara normen. Den fullständiga män-

niskan, och kvinnan har långt in i modern tid beskrivits som en 

”ofullständig man”. Mannen beskrivs som subjektet. Han är stor, 

stark, hård, fysisk, aktiv, offentlig, logisk och förnuftig. Kvinnan 

beskrivs som ett tillhörande bihang, objekt och motpol. Hon är 

liten, svag, mjuk, psykisk, passiv, privat, intuitiv, irrationell och 

känslostyrd. 

Hur ser bilderna ut i läromedlen?
Könsnormer

Vem ser hård ut?

Vem ler, behagar och ser sexig ut? 

(Stone face och Duck face)

Vem presterar och 

vem poserar?

 Vem avbildas som stor, 

stark och fysisk?
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Hur ser bilderna ut i läromedlen?
Könsnormer

Vem syns i offentligheten 

och vem syns i privatlivet?

¨S�LWJOOPS�áJDLPS�MJLB�BLUJWB�TPN�
pojkar/män? 

Bilden av en kärnfamilj som består av mamma, 
SDSSD�RFK�����EDUQ�UHSURGXFHUDV�ÀLWLJW�L�PHGLD�RFK�
läromedel. Problemet med denna bild är att det 
PRGHUQD�VYHQVND�VDPKlOOHW�LQQHKnOOHU�Vn�PnQJD�
DQGUD�DOWHUQDWLY��%HJUHSSHW�VWMlUQIDPLOM�KDU�GlUI|U�
LQWURGXFHUDWV�VRP�HWW�VDPOLQJVQDPQ�I|U�DOOD�
andra typer av familjekonstellationer, oavsett om 
GHW�lU�HQ�NRQVWHOODWLRQ�DY�UHJQEnJV���HQI|UlOGHUV���
WYnI|UlOGHUV���ERQXVI|UlOGHUV���DGRSWLY��HOOHU�
donationsfamilj. När det så sällan visas upp 
stjärnfamiljer så upplever barn i sådana 
NRQVWHOODWLRQHU�VLJ�VRP�DYYLNDUH��9DUI|U�InU�PLQ�
familj inte synas?  Andelen ensamkommande barn 
lU�Vn�K|J�DWW�YDU�IHPWH����nULQJ�L�6YHULJH�LQWH�
OHYHU�PHG�QnJRQ�DY�VLQD�I|UlOGUDU��
)OHUJHQHUDWLRQVERHQGHQ�RFK�VWRUIDPLOMHU�IDOOHU�
RFNVn�XWDQI|U�QRUPHQ�I|U�VYHQVN�IDPLOMHELOGQLQJ�

Familjenormer



 

!
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Finns bilder på samkönade par? Visar böckerna upp bilder med ensamstående, 

storfamiljer, föräldralösa, adopterade etc? 

Hur ser bilderna ut i läromedlen?
Familjenormer

Etnonormer
Etnocentrism innebär att man sätter den egna kulturen i centrum 
och betraktar och bedömer världen utifrån sin egen position och 
erfarenhet. Läromedel producerade i utomnordiska länder kan å 
ena sidan utgöra en positiv motvikt till ”svensknormen”, genom 
att barnet får möjlighet att spegla sig i sin ursprungliga kultur. 
c�DQGUD�VLGDQ�KDU�PnQJD�EDUQ�RFK�HOOHU�GHUDV�I|UlOGUDU�À\WW�IUnQ�
diktaturer som bedriver propaganda och beskriver sin egen 
kultur som suverän. Vid granskning av modersmålslärares läro-
PHGHO�KDU�YL�nWHUIXQQLW�ÀHUD�H[HPSHO�Sn�QLGELOGHU�DY�
”den andre”. Devisen ju mörkare pigment, desto större risk för 
GLVNULPLQHULQJ�YHUNDU�JlOOD��0|UNK\DGH�LQGLYLGHU�DYELOGDV�RIWDUH�
L�XQGHURUGQDGH�SRVLWLRQHU��H[HPSHOYLV�VRP�XQGHUQlUGD��
tjänstefolk, slavar) och då blir det en form av upprätthållande av 
kolonialismen. 

7HFNQDGH�LOOXVWUDWLRQHU�WHQGHUDU�DWW�O\IWD�IUDP�ROLNKHWHU�RFK�
överdriva dessa. Kongolesen får svartare hud, rödare läppar och 
en svältmage, fransmannen får en basker och indiern avbildas 
som ormtjusare. Trots att detta inte ens i närheten 
överensstämmer med verkligheten så återskapas dessa bilder.   
,VODPRIREL�lU�RFNVn�HWW�Yl[DQGH�JOREDOW�SUREOHP��6\PEROHU�VRP�
kan kopplas till Islam associeras ofta med terrorism och 
NYLQQRI|UWU\FN��WURWV�DWW�PDMRULWHWHQ�DY�YlUOGHQV�PXVOLPHU�
förstås uppskattar fred och jämställdhet.
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Vilken hudfärg har människorna 

på bilderna? 

Är det skillnad på vad de mer ljushyade 

och mer mörkhyade gör? 

Hur framställs muslimska kvinnor, 

som slöjbeklädda offer eller som 

framgångsrika?  

Hur ser bilderna ut i läromedlen?
Etnonormer

Vem ser glad och 

framgångsrik ut?

Vem avbildas i maktpositioner? 

Hur ser bilderna ut i läromedlen?
Etnonormer



!!!!!!!!!!!!!!!!

!82

Lycka till med din normkritiska granskning av dina läromedel!

TACK!
MVH Torbjörn & Johan
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