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Abstract 

 

The purpose of the study was to provide an idea of the diversity of available children's 

literature in pre-school and pre-school class. The study was conducted by visiting three 

preschools and two preschool classes to summarize the range of diversity in their reading 

corners. During these visits, conversations with the staff also took place to gain their 

perspective on literature and how they experience collaboration with the libraries. To see the 

perspective from the other side, there will also be a longer interview with a children's 

librarian. The result showed that the male main characters were dominant in all departments 

except one, and that there was only one type of ethnicity that was represented. It also showed 

that the cooperation between preschool and library was found to be on average positive, while 

pre-school classes did not have the same opportunity for cooperation. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med var studien att skapa en uppfattning om hur stor mångfald det finns i den 

tillgängliga barnlitteraturen i förskolan och förskoleklass. Studien utfördes genom besök av 

tre förskolor och två förskoleklasser för att summera utbudet av mångfalden i deras läshörnor. 

Under dessa besök skedde det även samtal med personalen för att få deras perspektiv på 

litteratur och hur de upplever samarbetet med biblioteken. För att få se perspektivet från andra 

sidan kommer skedde det även en längre intervju med en barnbibliotekarie. Resultatet visade 

på att de manliga huvudkaraktärerna var dominerande på alla avdelningar förutom en, samt att 

det enbart var en typ av etnicitet som fanns representerad. Det visade även på att samarbetet 

mellan förskolan och biblioteket uppleddes genomsnittligt positivt medan förskoleklasserna 

inte alls hade samma möjlighet till samarbete.    

 

Nyckelord 
 

Normer, barnlitteratur, etnicitet, mångfald, könsnormer, förskola, jämställdhet  
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Inledning  

Det moderna samhället utvecklas snabbt och det utvecklas ständigt nya former av medier. Det 

gör att den litteratur som en gång var den enda medier som präglade barnens vardag, nu 

nästan är ickeexisterande. Istället väljer majoriteten att använda sig av ljudsagor, youtube och 

film för att söka kunskap och få en avkopplande stund. Skolverket menar att ökningen av 

övriga medier leder till att läskunskapen hos många barn och ungdomar minskar och att allt 

fler barn utvecklas läs och skrivsvårigheter, vilket bekräftas i en undersökning från 2010 av 

skolverket. För att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt skriftspråk tar 

Utbildningsdepartementet (s.6, 2010) upp att förskolan ska jobba för att varje barn kan 

utveckla ett intresse för skriftspråk, eftersom forskning visar på att det underlättar lärandet om 

ämnet införs i tidig ålder. För att göra detta möjligt är det nödvändigt att litteratur görs 

tillgänglig på förskolan, då det skapar möjlighet för barnen att bekanta sig med bokstäver och 

dess användning, även om de inte erbjuds hemma. Det skapar även möjlighet för barn att 

börja skriva och läsa redan i förskoleåldern.  

I samband med att samhället utvecklas har även tanken att skapa ett mer jämställt samhälle 

utvecklas. Det leder till att den normkritiska litteraturen utvecklas och tar större plats i 

samhället parallellt med att den befintliga litteratur bearbetas och problematiseras. Att den 

normkritiska litteraturen tar mer plats gör att det skapas en bredare mångfald i litteraturen. 

Genom att den t.ex. inför ett bredare utbud bland huvudkaraktärerna, genom att inkludera 

olika etniciteter. Det skapas även mer utbud av litteratur som trotsar de traditionella 

könsrollerna och visar på ett bredare spann av familjekonstruktioner. Det finns även mycket 

tillgång till material som tar upp svåra ämnen såsom Stina Wirséns bok Liten (2015) som är 

en barnbok som handlar om våld i nära relationer. Det finns även mycket material för 

förskollärare att använda såsom Rädda Barnens arbete Stopp! Min kropp! (2013) som är ett 

material som är till för att underlätta och hjälpa till i arbetet om hur man pratar med barn om 

rätten till sin egen kropp och sexuella övergrepp. 

Anledningen till att jag valt att lägga fokus på just detta ämne är att genus är något som jag 

tycker är väldigt viktigt att jobba mer med i förskolan. Jag anser att det är viktigt att 

introducera genusperspektivet tidigt i åldrarna för att kunna bygga en grund som får alla barn 

att känna att de kan utvecklas till de människor de själva vill bli och inte till normerna säger 
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att de bör bli. Trots att många idag påstår att dagens samhälle är jämställt och accepterande så 

möts man än idag av påståenden som att ”killar får inte ha läppstift” och uttalande som ”lilla 

gumman akta så du inte blir smutsig”. Det vill säga påståenden som är grundade i tanken om 

att det är en skillnad på vad som förväntas av kvinnor och av män och att det skulle vara något 

fel att gå emot det.  

En annan anledning till att jag anser att detta är viktigt att forska om är att jag upplever att 

litteratur är en bra artefakt att använda sig av när man diskuterar etiska dilemman och även 

när verksamheten har svåra ämnen som tema t.ex. döden. Anledningen till att jag anser det är 

att böcker är en artefakt som skapar möjlighet för barnen att gå utanför sig själva och se på 

något från ett publikperspektiv. När jag var i förskoleålder så utvecklades mitt intresse för 

litteratur, och i samband med detta förlorade jag min morfar i cancer. Detta gjorde i sin tur att 

jag introducerades för Ulf Nilssons Adjö Herr Muffin (2002), som handlar om ett marsvin i 

livets sista skede. Det var en bok som var en stor hjälp i att jag kunde börja bearbeta min 

morfars död. Det hjälpte även med att förbereda mig på allt som har med döden att göra, då 

den både går igenom Herr Muffns begravning och visar på hur de går till, samt visar på olika 

exempel på hur en dödsannons kan se ut. Så jag fick en förståelse för vad jag skulle förvänta 

mig.  

 

Syfte  

 

I denna forskning kommer syftet att bestå av fyra olika delsyften, för att försöka få en 

helhetsbild av normkritisk litteratur i förskoleverksamheten, samt hur mycket av bibliotekets 

resurser som används i förskolan.  

 

Första syftet med denna undersökning är att få en större förståelse för vilken litteratur som 

finns tillgänglig på förskolan och se hur mycket av den nya normkritiska litteraturen som 

används. För att skapa en förståelse för vilka normer som styr barnlitteratur i verksamheten. 

Detta genom att synliggöra om det finns någon huvudkaraktär som är överrepresenterad, då 

det genom åren blivit mer påtagligt att kvinnliga huvudkaraktärer inte är lika representerade 

som de manliga. Genom att undersöka den befintliga litteraturen tydligt synliggöra den 

skillnaden som visar på mellan antalet kvinnliga och manliga huvudkaraktären. Andra syftet 
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är att få en förståelse för hur stor mångfald det finns gällande olika etniciteter och hur många 

olika familjekonstellationer som finns tillgängligt.  

 

Tredje syftet är även att undersöka hur stor tillgång det finns i verksamheten till litteratur som 

hanterar svårare ämnen, t.ex. rasism och våld i nära relationer. Hur ser tillgängligheten av 

denna sorts litteratur ut både på bibliotek och i förskolan, samt få en uppfattning om vart 

denna sorts litteratur förvaras i verksamheten då den ofta kan behöva läsas tillsammans med 

en vuxen som kan finnas med och stötta barnet. Fjärde syftet är även att få en bild av hur 

förskolan samspelar med biblioteken eftersom de har ett större utbud av den nyare 

barnlitteraturen, samt större kunskap om litteratur och dess användningsområde.   

 

Frågeställningar   

 

1. Hur ser fördelningen ut mellan böcker med manliga och kvinnliga huvudkaraktärer?  

2. Hur många etniciteter finns representerade bland huvudkaraktärerna?  

3. Finns det tillgång till böcker som hanterar etiska dilemman på förskolan? Vart 

förvaras den isåfall?  

4. Hur ser samarbetet ut mellan förskolan och biblioteken?  

5. Vilken tillgång har barngruppen till litteraturen?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång  

 
 

Vad är normer?   

 

National encyklopedin definierar norm som ”det normala eller godtagna beteendet” (NE, 

2018). Normer är ett sätt att beskriva olika de förväntningar vi människor har på oss i alla 

situationer. En del normer handlar om hur en människa förväntas bete sig i sociala situationer 

och kan även beskrivas som oskrivna regler. Det finns även de normer som handlar om hur en 

människa bör vara eller hur människan bör se ut (s. 69, Svaleryd & Hjertson, 2012). Normer 

har förändrats genom alla årtionde men det finns vissa normer som är dominerande och alltid 

funnits med som en grund, könsnormer, etnicitets normer, heteronormen och normen om hur 

man behandlar barn är några av dessa. Det är dessa stereotypa normer som har dominerat 

samhället och har bidragit till att den litteraturen som skrivits följt dessa normer och varit en 

del i att vidare behålla dem.       

 

 

Etnicitetsnormen    

 

Alla levande individer har i urminnes tider delats in i grupper och raser, där vissa raser räknas 

som finare och mer värda. Att tillhöra en grupp kan vara att tillexempel tillhöra gruppen 

fåglar eller hundar. Raser går istället ett snäpp djupare och till raser räknas t.ex. kråka och 

Dalmatien (s. 28, Darwin, Rev: 2015). Den vetenskapsmannen som jobbade mest med denna 

rangordning och var först med att se dess samband var Charles Darwin. Darwin forskade 

under 1800-talet om de olika arterna och även hur det kommer sig att vissa arter dör ut. Detta 

ledde till att Darwin myntade uttryckt ”survival of the fittest” eller den mest anpassliga 

överlever (s. 30, Darwin, Rev: 2015). Som senare kom att kallas evolutionsteorin.     

 

Trots att evolutionsteorin har varit hjälpsamt för forskare så har den även skapat mycket 

konflikter, då man även anser att människan är indelade i olika raser. De som vill använda 

människans olikheter för att gynna sig själva brukar använda begreppet ras medan etnicitet är 

ett ord som inte lägger någon värdering i att några anses bättre eller mer värdefulla än andra. 



 - 9 - 

Därför används orden beroende på vad syftet är. Trots detta visar medier fortfarande på en 

bristande mångfald av etnicitet vilket upprätthåller det som kallas etnicitetsnormen (s.33 

Heimer, 2018).  

 

Att vissa raser räknats som finare har varit något som många människor valt att vända till sin 

fördel. Ett av de mest extrema exempel på detta är Adolf Hitler och Nazismen som la grunden 

till att andra världskriget som pågick mellan  år 1939 till 1945. Som startades för att bland 

annat kunna utrota det judiska folket. Det judiska folket var en av de som Hitler ansåg 

tillhörde de sämre raserna. Han ansåg att det perfekta utseendet var ljus hud, blont hår och 

blåa ögon och att alla som inte tillhörde den rasen var sämre (s.144, Liljegren, 2008). Andra 

världskriget är en av de största historiska händelserna genom tiderna och något som satt sina 

spår. Trots detta finns det fortfarande många individer som fortfarande instämmer med tanken 

om att människan är uppdelad i raser och är olika mycket värda. Som har gjort att den 

nazistiska tron fortfarande hålls levande, ett exempel på detta är att det nazistiska partiet 

Nordiska Motståndsrörelsen som fortfarande är aktivt (Aftonbladet, 2018). Så länge det finns 

människor som delar dessa värderingar så kommer dessa former av människohat fortfarande 

hållas levande.      

 

Trots att samhället idag fortfarande har en grundbyggnad i att alla etniciteter inte är lika värde 

så är det viktigt att motarbeta i förskolans verksamhet. I läroplanen för förskolan läggs stor 

vikt på att alla barn ska känna sig delaktiga i verksamheten oberoende av deras etnicitet och 

hudfärg (Skolverket, 2016). För att förstärka verksamheten och belysa olika etniciteter krävs 

det att det finns artefakter som alla barn kan känna samhörighet med, såsom dockor med olika 

hudfärger och barnlitteratur med mångfald bland huvudkaraktärerna. Då mycket av de äldre 

artefakterna enbart riktar sig till en etnicitet. Då en stor del av problemet med normer är att 

man fortsätter uppehålla dem då det inte finns några artefakter tillgängliga som visar på något 

utanför dessa normer (s.8, Heimer, 2018).  

 

 

Könsnormer    

 

Den traditionella könsnormer handlar om att man ser till två biologiska kön, man och kvinna, 

som bör ses som varandras motsatser (s. 23, Heimer, 2018). Att se människan på ett sånt svart 

och vitt vis har dock gjort att värderats på olika sätt. Förr ansågs det att människan 
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förekommer i två biologiska kön som skulle göra dem till varandras motsatser (s. 24, 

Magnusson, 2002). Där kvinnor ur ett historiskt perspektiv enbart funnits till för ett syfte, att 

tjäna männen. Kvinnors viktigaste roll ur ett historiskt perspektiv har varit att tjäna sina makar 

och uppfostra barnen, medan männen var de som bestämde (s.15, Magnusson, 2002). Männen 

värderades högre än kvinnorna och hade större rättigheter än vad kvinnor hade. Ett exempel 

på detta är att kvinnorna i Sverige länge saknade rösträtt vilket gjorde att de inte kunde vara 

med och påverka samhället. Samt att de inte fick arbeta utan enbart sköta hushållet.  

 

Att kvinnor enbart fick sköta hushållet började förändras 1943 eftersom det började tryta på 

arbetskraft på arbetsmarknaden. Kvinnorna sågs då som en bra reserv och kunde fylla i 

luckorna där det saknades arbetskraft (lärarnas historia, 2014), vilket påbörjade det en stor 

revolutionerande utveckling angående kvinnors rättigheter. Det startade feminismen som 

kämpade för kvinnors delaktighet i samhället och att kvinnor skulle ses som värdefulla och 

viktiga mänskliga varelser (s.30, Magnusson, 2002).  

 

Trots att kvinnor och män ses som jämlika i Sverige i dagens samhälle så finns det fortfarande 

många som håller fast i de traditionella könsrollerna. Som anser att något kan vara manligt 

respektive kvinnligt (s.24, Magnusson, 2002). Ett exempel på är att när en heterosexuell man 

och en heterosexuell kvinna skaffar barn finns det en självklarhet i att kvinnan ska vara den 

som står för uppfostran, medan mannen som blir pappa räknas som en andrahands förälder 

(s.10, Carlsson Andersson, 2015). Det är något som den feministiska rörelsen vill ändra på. 

Den feministiska rörelsen tror istället på att en människa inte ska definieras på av det 

biologiska könet. Istället ska man använda sig av människans könsidentitet som handlar om 

hur man själv identifierar sig t.ex. via pronomenen och att könsindelning bara leder till att 

man vidhåller den klyftan som finns mellan män och kvinnor (s. 23, Heimer, 2018). För att en 

människa själv ska kunna sätta ord på hur de känner sig och inte bara utgå från de 

könsstereotyper som finns. Det är även något som är viktigt i förskolans verksamhet, då 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) lägger en stor vikt att belysa alla individers lika 

värde och rättigheter, oberoende av kön.  

 

 

Heteronormen och HBTQ  
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Begreppet HBTQ står för de sexuella läggningar och odefinierbar könsidentitet som räknas 

som bortom normen, homosexualitet och bisexualitet, som är en sexuell läggning. 

Transperson som handlar om att man identifierar sig som motsatsen till det biologiska könet. 

Queer som handlar om att inte känna sig hemma i någon könsidentitet (s.8, Lönnlöv, 2014).   

 

Homosexualitet var under antikens tid en romantisk sak. I samband med att den kristna tron 

bredde ut sig ändrades synen på samkönade relationer, från att ha varit något som 

uppmuntrades sågs det nu som en synd (s.15, Lönnlöv, 2014). Under en tidsperiod sågs 

homosexualitet som en sjukdom och under en annan period som något brottsligt. På grund av 

detta gör att man skapat normen av den heterosexuella kärnfamiljs normen (s.11, Carlsson, 

Andersson, 2015). Som utgår från att en familj består av mamma-pappa-barn samt att 

definitionen av en familj är den ursprungliga kärnfamiljen, alltså att den familjen som man 

föds in till är den familj som räknas (s.67, Heimer, 2018). Vilket i sin tur skulle betyda att 

barn som lever i familjer med skilda föräldrar inte enbart skulle ha en trasig familj.  

 

Trots att dagens samhälle utvecklats mycket så är olikhet och identitet fortfarande ett av 

samhällets största problemställningar. Detta eftersom människan har ett sekel av 

normbrytande bakom sig, t.ex. genom arbetet med att jobba mot t.ex. kriminalisering av 

homosexualitet och slaveri (s. 9, Kalonaityté, 2014). Människorna i det svenska samhället har 

även jobbat för att människor inte lägre ska uteslutas och straffande på sina egenskaper, 

såsom kön, etnicitet och sexuell läggning. Så är samhället fortfarande byggt på vissa normer, 

idéer, föreställningar och de förväntningar som anses vara ”det normala” (s.7, Heimer, 2018). 

Detta har skapat sexualnormen som grundas i att den heterosexuella läggningen är vad som 

anses vara den normala sexuella läggningen (s.109, Heimer, 2018). 

  

Den heterosexuella kärnfamiljs normen som i vår tid varit den enda familjekonstruktionen 

som varit tillåten och räknas som det det normala. Det hat gjort att det är den enda 

konstellation som funnits representeras i alla olika former av medier. Den traditionella 

familjen som visas upp stannar inom en viss ram. Det skapar en väldigt missliknande bild 

med tanke på att få familjer ser ut mamma-pappa-barn nuförtiden (s.122, Svaleryd & 

Hjertson, 2012). Detta har gjort att HBTQ böcker räknas som en relativt ung genre, på grund 

av den långa tiden som det har varit något som man inte fått prata öppet om (s.11, Lönnlöv, 

2014).  
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Barnnormer genom tiderna  
 

Barn har genom tiderna setts som något som moderns ansvar speciellt under det tidigaste åren, 

vilket gjort att barn byggt upp en starkare relation till sin mamma. Det har skapat en 

förställning om att barn ska vara med beroende av sin mamma och att pappan inte räknas som 

en lika viktigt del i barns utveckling (s.142, Magnusson, 2002). Barnen har även genom året 

utsatts för de könsstereotypa normerna och behandlats olika, ett exempel på detta är att barn 

haft olika förutsättningar i skolan där barns resultat beräknas olika beroende på vilket 

biologisk kön de har, men även att man tog bort flickornas resultat när man gjorde 

undersökningar eftersom man inte ansåg att de var lika viktiga (s.143, Magnusson, 2002). Det 

var även tillåtet för lärare att aga barnen i skolan om man ansåg att barnen inte uppfört sig, 

samt i andra sociala situationer om man ansåg att barnen förtjänade det (Rädda barnen, u.å.). 

 

Under 1900-talet började samhällets syn på barn förändras, i takt med att de nordiska länderna 

tagit ett större ansvar för de yngre generationerna. Samhället har utvecklas och man har skapat 

större kunskap om hur man på ett pedagogiskt vis arbetar för att främja barns utveckling och 

lärande (s.6, Skolverket, 2010). Detta ledde till att FN startade barnkonventioner, som är 

handlar om barns rättigheter, där det belys att alla beslut om barn ska utgå från barnets bästa. 

Ett exempel på ett sådant är att barn som bor i ett hem med missbrukande vårdnadshavare ska 

kunna placeras i fosterhem utan vårdnadshavares tillstånd. En annan del handlar om att barn 

ska skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp samt vanvård. För att varje 

barn ska kunna växa upp i en trygg miljö med möjlighet att utvecklas till en fungerande vuxen 

(Barnkonventionen, 2009). Detta gjorde att Sverige var det första landet i världen att 1979 

kriminalisera barnaga (Rädda barnen, u.å.). 

 

En annan del av att barn ska växa upp i en trygg miljö handlar om att barn ska kunna växa 

upp och utveckla sin egen identitet. Det är även viktigt att barn ska ha möjlighet att lära sig 

om sin egen och andras kulturer, vilket är extra viktigt pågrund av att vi har ett så mångfaldigt 

samhälle (s.54, Lövdahl, 2014). För att belysa detta kan man t.ex. ge barn tillgång till litteratur 

som visar på olika typer av mångfald. För att skapa större möjlighet att alla barn kan hitta en 

bok som de känner igen sig i. Både böcker som tar upp att man får ha på sig vad man vill 
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såsom Anette Skåhlbergs Kalle med klänning (2012) som handlar om att man visst kan ha 

klänning även om man inte definierar sig som tjej. Även Anna-Clara Tidholms Min familj 

(2009) som visar på olika familjekonstruktioner, såsom ensamstående vårdnadshavare och 

barn med homosexuella föräldrar. Det finns numera tillgång till litteratur som hanterar svårare 

ämnen. Såsom Ulf Nilssons Adjö, herr Muffin (2009) och Annakarin Jerndahls Min 

änglasyster (2017) som båda tar upp döden fast ur olika perspektiv. 

  

 

 

 

Teori- Normkritik 

 

Detta arbete kommer lägga en stor grund i det normkritiska perspektivet och normkritisk 

pedagogik. Normkritisk pedagogik handlar inte om att man vill skapa ett samhälle utan 

normer. Utan det handlar om att synliggöra de normer som finns och förstå varför de finns 

och hur en norm inte är något som är en riktlinje att följa utan ett underlag som ska kunna 

underlätta sociala situationer. Då en del normer kan jämföras med oskrivna regler om hur man 

beter sig (S.13, Kalonaityté, 2014). Anledningen till varför normkritik är viktigt inom 

förskolan är för att förskolans styrdokument belyser vikten av att alla barn ska förskolan är en 

plats som precis som det svenska samhället är väldigt mångkulturellt, med barn från många 

olika kulturer och etniciteter (s.6, Skolverket, 2016).  

 

Även om samhället idag går emot många av de olika teorier som går emot det man förr 

trodde. Som att männen ansågs vara de värdefullaste könet och homosexualitet som en 

sjukdom som enbart kunde botas av avrättning. Så börjar samhället utvecklas och vara 

medveten om att alla människor är olika och börja samma rättigheter. Trots detta så finns de 

fortfarande mycket vi automatiskt förhåller oss till som gör att normer som fortfarande hålls 

kvar (s. 71, Kalonaityté, 2014).  

 

En av de största anledningarna till att det forfarande finns normer som vi förhåller oss till är 

att det avses vara så viktigt är att människan placeras in i olika kategorier och fack. Vilket 

påbörjas vid födseln genom att man köns bestämmer det nyfödda barnet och redan från början 

lägger förväntningar på barnet (s. 72, Kalonaityté 2014). Vilket vidhåller normerna då de 
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sätter en bild i våra huvuden om hur den människan ska vara. Säger man t.ex. att en människa 

är tjock så kommer direkt tanken om att den människan är ohälsosam och lat, för att man ser 

tjock som ett negativt ord och inte för vad de egentligen är, ett beskrivande ord (s.11, Heimer, 

2018). När barn då föds och direkt får en könsidentitet förväntar man sig att barnet håller sig 

till de egenskaper man förknippar med de könet.  

 

I det normkritiska perspektivet man använder normer ett sätt att organisera samtalet, genom 

tillexempel oskrivna regler (s. 72, Kalonaityté 2014). Oskrivna regler kan t.ex. att man ska 

visa tacksamhet efter maten genom att säga tack. Samt att man inte behöver placera in 

människor i fack. Att man t.ex. inte lägger någon betydelse i ett pronomen, utan att man 

använder sig av namn (s.23, Heimer, 2018). Det är inte heller viktigt att lägga någon vikt i 

materialistiska saker, som om något är manligt eller kvinnligt. Ett annat exempel är att inte 

anta att alla människor är heterosexuella utan istället belysa att man kan bli kär i vem som 

helst och det viktigaste med kärleken är att man är lycklig (s.109, Heimer, 2018).  

 

 

Normer och mobbning  
 

Många människor kan anse att det inte finns någon mening med normkritiska perspektivet, då 

de anser att vi idag har ett jämställt samhälle så finns det fortfarande många normer som finns 

de fortfarande exempel på att en del normer sitter djupt rotande i samhället. Kommer därför ta 

upp två exempel hämtade från Svaleryd och Hjertson (s.67, 2012). En flicka cyklar på 

förskolan. En pojke kommer fram till henne och tar tag i cykelstyret. Flickan kliver av och går 

därifrån. Som handlar om att man som flicka lär sig att det är lättare att bara låta pojkar hållas 

än att säga ifrån och kräva att få behandlas jämlikt. En annan situation handlar om att en pojke 

är ledsen för att hans flickvän har gjort slut, men han har lärt sig att pojkar inte gråter. Så 

istället sparkar han sönder en soptunna. Då man lär sig från tidig ålder att det är feminint att 

visa känslor och pojkar bör inte besitta feminina egenskaper för då kan man träffas av 

kommentarer som ”din jävla fjolla” (s.67, Svaleryd & Hjertson, 2012).  

 

Att förebygga mobbning handlar inte om att alla människor ska vara identiska. De handlar om 

att belysa att alla människor är individer med ett eget spektrum av egenskaper. Den svenska 

lagen säger att man får tycka vad man vill men att det inte ger en rätt att kränka någon 

pågrund av t.ex. deras sexualitet, kön eller etnicitet (s.53, Svaleryd & Hjertson, 2012). Detta 
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kan även vändas om när man använder t.ex. bög eller blatte som skällsord. Många använder 

sig av etniciteter, funktionsnedsättningar och sexuella läggningar som ett sätt att nedvärdera 

och trycka ner. Även om den mottagande parten inte identifierar sig med det. Detta skapar ett 

hån mot de som faktiskt identifierar sig som t.ex. bög. Då det skulle betyda att vara bög är 

något att skämmas över (s.55, Svaleryd & Hjertson, 2018). Vilket är ett kränkande beteende 

oberoende av vem det riktas mot.  

 

 

 

Normkritik och förskolan  
 

Att använda sig av det normkritiska perspektivet är inom förskolan kan vara ett bra 

hjälpmedel när man pratar om jämställdhet med barngruppen. På allas lika värde oberoende 

av vem man är som en individ. Den svenska lagstiftningen tar upp vikten av att skolan ska 

vara en verksamhet där likabehandling och jämställdhet är nyckelord (s, 28, Kalonaityté, 

2014). Denna lag komplementeras med diskrimineringslagen som förbjuder att individer ska 

uteslutas ur skolan och inte ha möjlighet att gå i skolan pågrund av sina egenskaper (s.29, 

Kalonaityté, 2014). Det handlar även om att barnen ska känna trygghet när de går till skolan 

och inte känna att de blir utesluta eller blir dömda (s.18, Svaleryd & Hjertson, 2012).  

 

Att jobba med normkritik i just förskolan handlar om att barnen i tidig ålder ska ha möjlighet 

att lära sig hur man beter sig mot andra. Speciellt eftersom man senare i skolan inte har 

lektioner om likabehandling. Medan det i förskolans styrdokument (s.4, Skolverket, 2016) 

finns som mål att barnen ska utveckla sin förmåga att känna empati och utveckla sin förmåga 

för att bry sig om andra. Det är inte när man följer normerna som man tänker på dem. Utan 

det är när man bryter dem som de gör sig tydliga och det är då man kan få utsättas av ”är du 

bög eller?” kommentarerna (s.71, Svaleryd & Hjertson, 2012).  

 

För att skapa en verksamhet där alla barn kan få växa upp till dem som de själva, måste vi 

själva jobba bygga en verksamhet där normer inte styr. En del i det är att vi som vuxna inte 

skall sätta etiketter på barnen. Istället från barnen själva jobba och bygga upp sig själva och 

sin identitet oberoende av t.ex. kön och sexuell läggning (s. 23, Heimer, 2018).  
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Metodisk ansats och val av metod  

 

För att skapa en så stor förståelse som möjligt inom området av normkritisk litteratur kommer 

flera olika metoder att användas. Sammanställning av utbudet av barnböcker, samtal med 

personal, intervju med barnbibliotekarie och en enklare bildanalys.  

 

Första metoden kommer vara observation och sammanställning på olika förskolor. Genom att 

sammanställa för hur utbudet av barnlitteratur ser ut i verksamheten kommer en observation 

att ske av tre olika förskolor och två förskoleklasser. Fokus kommer läggas på deras 

respektive läshörnor och de böcker som barnen själva har tillgång till. Av förskolorna är det 

en nyöppnad frigående förskola och två kommunala friskolor som har funnits med i några 

årtionden. För att inte lägga in egna värderingar och tankar kommer statistiken enbart baseras 

på vilka pronomen som används i förskolan samt att se konkret hur karaktärernas utseende 

skiljer sig från varandra för att se hur många etniciteter som representeras. Heimer (s.23, 

2018) tar upp att man istället för att att använda sig av könsbestämda karaktärer i böcker kan 

man använda sig av karaktärens namn eller använda sig av ett jag-perspektiv.  

 

För att få fram svart på vitt vilka huvudkaraktärer som är dominerande kommer de att föras 

statistik över de olika huvudkaraktärerna. De karaktärer som räkans som manliga är de där 

man använder sig av pronomen han och honom. Men även karaktärer med ett manligt namn 

som ges den tydliga stereotypa mansrollen. Till kvinnliga räknas pronomen hon och henne, 

samt ett kvinnligt namn med ett stereotypiskt utseende eller karaktär. Till den kolumnen som 

räkans till båda krävs det att det är en manlig och en kvinnlig karaktär som ges samma plats. 

De måste båda stå med i titeln och ha relativt lika stor roll i historien. I kategorin könsneutral 

kommer inte bara böcker med könlösa huvudkaraktärer att placeras utan även faktaböcker och 

djurböcker som inte använder sig av pronomen.  

 

För att göra undersökningen effektivare kommer pekböcker att uteslutas ur forskningen om de 

enbart består av t.ex. djur och artefakter. Det tillför inte något till forskningen då djur och 

artefakter utan namn räkans som könlösa och där jag inte funnit någon text som värderar 

huruvida ett objekt är feminint eller maskulint. Det är viktigt att inte utgå ifrån sig själv för att 



 - 17 - 

skapa en bra forskningssed och få ett resultat som är så sanningsenlige som möjligt (s.12, 

Vetenskapsrådet, 2011). Det är även svårt att se hur man kan använda sig av ett 

mångfaldsperspektiv eller hantera etiska dilemman i dessa undersökningar.   

 

Metod två kommer att gå till så att det kommer föras ett kortare samtal med personalen utifrån 

ett frågeformulär (se bilaga 2). Detta för att få ett större perspektiv på hur de tänker när de 

utformar sina läshörnor samt hur samarbetet med biblioteken ser ut då litteraturen som finns 

tillgänglig just nu kanske är kopplat till ett kortare temaarbete. Vetenskapsrådet (s.41, 2011) 

belyser vikten av att skydda sina deltagares åsikter och i så stor utsträckning som möjligt 

skyddar deras identitet t.ex. genom att inte använda sig av namn eller övrigt som kan avslöja 

vem som sagt vad. Därför är det viktigt att jag under forskningens gång tänker på att jag inte 

nämner namn på förskolorna och dess avdelningar.  För att läsaren inte ska ha möjlighet att 

spåra tillbaka till dessa förskolor.  

 

Metod tre kommer att användas för att få en större bild av bibliotekets utbud av normkritisk 

litteratur och hur samarbetet ser ut med förskolan ur bibliotekets perspektiv. För att skapa en 

övergripande sammanfattning av förskolan och barnlitteratur överlag kommer även en 

barnbibliotekarie att intervjuas. Intervjun kommer att ha semiöppna frågor där frågorna redan 

är skrivna (se bilaga 1) men bibliotekarien själv har möjlighet att berätta om hur biblioteken 

samspelar med förskolans verksamhet och vilka olika resurserna det har att erbjuda.  Syftet 

med intervjun är att skapa en förståelse för hur det är att jobba med barnlitteratur under denna 

samhällsförändring och hur utbudet av litteratur förändrats. Även här är det viktigt att förhålla 

sig till att skydda bibliotekariens identitet (s.41, Vetenskapsrådet, 2011).   

 

Metod fyra lägger fokus på att skapa en bild av hur den normkritiska litteraturen ser ut. I 

samband med intervjun med bibliotekarien kommer det att ske en liten analys av olika 

normkritiska barnböcker samt böcker som hanterar svårare ämnen. Detta för att jag själv ska 

få en inblick i vilken litteratur som finns tillgänglig och även hur den ser ut. Några av dessa 

böcker kommer sedan att redovisar i resultatet.   
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Resultat och analys  

 
 

För att på ett så enkelt vis som möjligt visa på hur sambandet ser ut mellan böcker med 

manliga och kvinnliga huvudkaraktärer så har jag gjort en tabell med de olika 

förskolornas/förskoleklassernas resultat. Till den manliga kategorin räknas de karaktärer 

räknas de huvudkaraktärerna med ett manligt namn och pronomen han och honom. Till den 

kvinnliga kategorin räknas de huvudkaraktärer som tituleras med kvinnligt namn och 

pronomen hon och henne. Till de med kvinnliga och manliga räknas de finns både en manlig 

och kvinnlig huvudkaraktär som båda finns nämnda i titeln och har lika stor del i historien. I 

den könsneutrala kategorin placeras alla karaktärer som inte blir benämna med något 

pronomen och även de övriga faktaböcker som inte benämner att den är speciellt riktad till 

någon. Pekböcker utesluts ur forskningen.  

 

Avdelning Manliga Kvinnliga 
Kvinnlig 

& manlig 

Könsneutral 

huvudkaraktär 

Totala antal 

böcker 

Förskola 1, 

små 24 15 7 15 61 
Förskola 1, 

mellan 7 3 7 7 24 

Förskola 1, 

stora 37 19 12 22 90 
Förskola 2, 

blandad grupp 14 6 10 17 47 
Förskola 3, 

små 28 5 4 17 54 
Förskola 3, 

mellan 4 3 8 8 23 
Förskola 3, 

stora 17 9 8 13 47 
Förskoleklass 

A 4 6 4 3 17 
Förskoleklass 

B 15 9 4 12 40 
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Tabellen visar tydligt på att det är det manliga könet som är dominant då det ute i 

verksamheterna fanns totalt 150 böcker med manliga huvudkaraktärer. Medan det enbart 

fanns 75 med kvinnliga,  alltså hälften så många som de manliga. Det fanns totalt 64 böcker 

med både en manlig och en kvinnlig huvudperson och 114 med könlösa böcker.  

 
 

Summering av samtal med förskollärare  
 

Huvudsyftet med samtalet med förskollärarna var att få en bild av hur förskollärarna tänker 

angående litteratur speciellt utefter genus och böcker som hanterar svårare ämnen. Samt hur 

de ser på sitt samarbete med biblioteket. Men även barnens relation till litteratur, för att kunna 

få en bild om att litteraturen bara finns och sedan inte används. Summeringen av samtalen 

utgår från personalens personliga åsikter och återknyter inte till arbetets värderingar.   

 

Förskola 1 
 

Förskola 1 har stora skillnader mellan sina avdelningar vilket gör att det är enklare att 

sammanfatta varje avdelning separat. De använder sig av bokbussen pga avstånd till bibliotek.  

 

Småbarnsavdelningen anser att det viktigaste med barnlitteratur ska vara att böckerna skall ha 

fina bilder och en bra historia som är anpassad till yngre barn. De vill ha ett enklare språk och 

gärna böcker med rim och ramsor. De har inte något genusstänk när de väljer till böcker i 

bokbussen. Barnen får inte själva följa med ut i bokbussen men personalen försöker se till vad 

som intresserar barnen. De har inte tillgång till några böcker på andra språk men de använder 

sig av QR-koder för att kunna höra sagor och sånger på andra språk. De har inga böcker som 

hanterar svårare ämnen som hanterar t.ex. våld i nära relationer men de använder sig av 

böcker som handlar om hur man är en bra kompis. Denna avdelning var även den enda som 

upplever samarbetet med biblioteket som tvivelaktigt. Då de upplever att bokbussen ofta är 

urplockat och de sagostunder som erbjuds av biblioteket inte är anpassade för yngre barn. 

 

Mellanavdelningen belyser att det viktigaste för dem när de väljer böcker är att de passar 

deras pågående tema. Böcker som intresserar barnen men som stämmer överens med 

förskolans värderingar. De tar även upp att det tänker genus, genom att välja böcker som är 

neutrala och inte äldre böcker eftersom de ofta inte är skrivna med genus i bakhuvudet. 
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Barnen får följa med ut i bokbussen och välja ett visst antal böcker, samt gå till förskolans 

bokförråd och hämta böcker till avdelningen. De har böcker på arabiska men använder sig 

även av QR-koder. De har både tillgång till Rädda Barnens Stopp! Min Kropp! Som handlar 

om hur man pratar med barn om sexuella övergrepp. De använder sig även av Bamse material 

och kompis böcker som handlar om de konflikter som kan ske i en barngrupp. De är även 

mycket nöjda med samarbetet med biblioteken.  

 

På storbarnsavdelningen är det viktigaste att böckerna ser inbjudande ut och fångar intresse. 

Samt att utsidan ska matcha insidan. De tar även hem många faktaböcker. Personalen säger att 

det inte finns något genusstänk utan att det är barnens intresse som styr och barnen får själva 

följa med ut i bokbussen och välja böcker. De har böcker på arabiska. Samt böcker som tar 

upp mobbning, döden och miljöförstöring. De uppskattar samarbetet med biblioteket och 

tycker att en gång i månaden är lagom för då hinner man läsa alla böcker.   

 

 

Förskola 2 
 

Förskola 2 har enbart en avdelning. Där personalen belyser hur viktigt de tycker att de är att 

läsa med barnen så de har en läshörna och ser till att läsa för barnen minst en gång om dagen.  

De har pågrund av ett långt avstånd till närmaste bibliotek istället tillgång till en bokbuss som 

kommer till deras verksamhet cirka en gång i månaden. De har dock varit i kontakt med 

biblioteken och har tillgång till det om de vill åka med ett eller flera barn. Biblioteken har 

även erbjudit att de kan reservera böcker som de skickar med bokbussen till förskolan. De 

tycker att bokbussen funkar bra men att det som är problemet med denna sorts samarbete är 

att det ofta kan vara utplockat ur bussen men att det är bättre än att inte kunna byta allt.  

 

Barnen har ett stort inflytande i vilken litteratur som tas in på verksamheten och får själva 

välja en eller ett par böcker från bokbussen som personalen sedan kollar så att de inte går 

emot förskolans värderingar. De har inte direkt något genustänk när de väljer litteratur men de 

tycker de är viktigt att litteraturen stämmer överens med förskolans material. Personalen 

försöker även att använda sig av litteratur som passar mindre teman och vad som händer i 

barngruppen t.ex. böcker om att få ett syskon. De har även använt sig av babblarnas 

språklådorna samt böckerna om Snick och Snack som handlar om att vara en bra kompis. De 

hade dock inte tillgång till någon bok på annat språk än svenska, anledningen till detta var att 
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de inte har några barn med annat modersmål än svenska. De hade inte heller tillgång till några 

böcker som handlar om svårare ämnen t.ex. boken Liten, de hade dock tillgång till rädda 

barnens Stopp! Min kropp!, som hanterar hur man pratar med barn om sexuella övergrepp.  

 

 

Förskola 3 
 

Förskola tre sköter sina tre olika avdelningar väldigt olika med skillnaden att dem lägger stor 

vikt vid att barnen själva ska få vara involverande när det är dags att välja litteratur. De har 

även tillgång till både biblioteket och bokbussen.  

 

På småbarnsavdelningen är huvudsyftet med litteraturen att den ska kunna vara 

språkutvecklare och finnas något som passar alla barns individuella språkförmåga, men även 

se till barngruppens intresse. Mycket av de böcker som de har på avdelningen är böcker som 

funnits med sen förskolan öppnade, vilket personalen anser gör att det inte finns något 

genustänk. Personalen säger att barnen får turas om att följa med ut i bokbussen och välja 

böcker. De får även välja fritt bland de tillgängliga böckerna och läsa när de finns möjlighet. 

De har haft böcker som varit tvåspråkiga på svenska och arabiska men de har inte det nu. De 

har inte heller några böcker som hanterar svårare ämnen. De uppskattar samarbetet med 

biblioteket både via bokbuss och leverans av böcker till förskolan.    

 

På mellanavdelningen har de mest böcker med djur och fordonstema eftersom det är vad 

barngruppen intresserat sig för just nu. De tycker även att det är viktigt med ett enklare språk 

så att barnen själva ska kunna läsa den samt orka läsa igenom hela. Pågrund av den typen av 

böcker de har finns det inget genustänk bakom utan böckerna ska ”passa alla” enligt 

personalen. De har även mycket böcker som hanterar värdegrundsfrågor, vem böckerna och 

böcker om hur man är en bra kompis. Dessa böcker är dock inte tillgängliga i barnens 

läshörna utan förvaras i personalrummet. Personalen upplever att samarbetet med biblioteket 

fungerar bra.      

 

På stora avdelningen är det barnens inflytande som styr helt och hållet. Barnen väljer 

böckerna från biblioteket och från bokbussen. Detta gör att det inte finns något genustänk då 

barnen enbart går på vad som intresserar dem. De har kompis böcker men de förvaras i ett 

språk så barnen inte själva kan hämta och läsa. De har inga böcker tillgängliga på andra språk, 
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men har möjlighet att låna i samarbete med besök på biblioteket. De tycker att samarbetet 

med biblioteket är perfekt och har inget negativt att säga om det. De använder sig både av 

bokbuss, besök på biblioteket och få böcker levererade från biblioteket.  

 
 

Förskoleklass A & B 
 

De två förskoleklasser som deltagit i undersökningen tillhör samma skola vilket gör att de har 

några saker gemensamt och några saker som är individuellt för klassen. De hade förut tillgång 

till att besöka biblioteket en gång var femte vecka men pågrund av ekonomi fått dragit ner det 

och får numera bara besöka biblioteket en gång per termin, vilket personalen tycker är dåligt 

då det gör att barnen själva inte kan vara med och välja litteratur utan istället bara har tillgång 

till den begränsande litteraturen på skolan.  

 

De var en av de få verksamheter som hade tillgång till litteratur som tar upp svårare ämnen 

som t.ex. döden. Den förvarades på deras gemensamma personalrum och används när man 

anser att den är aktuell, då det tycker det var litteratur som bör läsas tillsammans med en 

vuxen. En annan sak som de har gemensamt är att de inte har tillgång till någon litteratur 

tillgänglig som är skriven på ett annat språk än svenska och anledningen till det är ingen av de 

barnen med annars modersmål kan läsa än.  

 

Personalen i förskoleklass A har inget direkt genustänk vid val av litteratur utan försöker 

istället välja litteratur som är neutral, där man använder sig av böcker som inte har ett tema 

som bara uppskattas av en del av klassen, t.ex. väljer inte böcker som handlar om hästar då de 

enbart är en del av klassen som visat intresse för hästar. I förskoleklass A ligger fokuset mer 

på att litteraturen ska vara rolig och underhållande för klassen så de orkar lyssna.  

 

I förskoleklass B tar personalen istället upp att de försöker använda sig av barnlitteratur med 

genusperspektiv då det tycker att detta är något som är viktigt att föra in i tidig ålder. Men de 

försöker också anpassa litteraturen till det aktuella temat som de har.  
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Mångfald  
 

Det som stack ut var att det inte på någon förskola fanns några böcker som hade 

huvudkaraktärer som går ut från det typiskt svenska utseendet.  Alla karaktärer hade ljus hud 

och ljust hår. Med den lilla skillnaden att de ibland hade någon annan hårfärg. Det är något 

som jag verkligen upplevde som konstigt eftersom det i den svenska förskolan finns barn från 

många länder och med många olika etniciteter.  

 

Bildanalys  
 
 

I samband med intervjun av förskollärare kom jag över böcker som stack ut för mig på grund 

av att de var bra historier med fina bilder med att de även var normkritiska. Som hanterande 

några av de ämnena som jag valt att lägga fokus på i min forskning, men även en bok som jag 

hade hjälp av när jag växte upp. Böckerna som analyseras är böcker som jag anser vara 

lärorika och genuint bra historier. Då jag anser att det är viktigt att lyfta bra böcker istället för 

att trycka ner de som jag inte uppskattar.  

 

Den bok jag växte upp med var Ulf Nilssons Adjö, herr Muffin (2009). Som handlar om ett 

marsvin i livets slutskede. Det är en bok med bilder med ett väldigt mörkt och sorgesamt 

utseende. Som kan vara bra att använda sig av om någon nära har dött. Den visar exempel på 

hur man lägger den döde i en kista och att man har begravning. Det är en bok som jag 

upplever kan va bra för lite äldre barn som ska på begravning eftersom den skapar en 

förståelse för hur det kommer gå till. Ett annat perspektiv på döden kan man hitta i Annakarin 

Jerndahls Min änglasyster (2017), som handlar om hur man hanterar livet efter att en nära gått 

bort, i just detta fall ett syskon. Här är bilderna istället väldigt ljusa och färgglada. Även fast 

boken ger en känsla av lycka så visar det på ett väldigt bra sätt att man måste gå vidare men 

att de man älskar alltid kommer att finnas där.  
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Lägger man istället fokus på könsnormer så kan man använda sig av Anette Skåhlbergs Kalle 

med klänning (2012). Som är en bok som handlar om Kalle som får en klänning av sina 

kusiner. Han tycker att klänningen är fantastisk men han möter under hela bokens gång 

människor som inte anser att det är rätt av honom att ha klänning. Trots detta så står Kalle på 

sig och visar att man får bära vilka kläder man vill. Kalle med klänning är en längre bok med 

mer text som i förskolan kanske skulle passa bättre som kapitelbok. Det är dock en bok som 

är fylld av färger och ger ett väldigt glatt intryck vilket passar historien när man ser den från 

Kalles perspektiv.  

 

 

 

Anna-Clara Tidholms Min familj (2009) är en bok som lägger fokus på olika 

familjekonstellationer. Där finns bland annat barn med ensamstående föräldrar, barn med 

många syskon, barn med homosexuella och heterosexuella föräldrar. Bilderna är enkla och 
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med neutrala och jordnära färger. Det är lagom med text till varje sida så att barnen inte ska 

tappa intresset. Där man inte bara visar upp hur barns olika familjer kan se ut utan man visar 

även på en bredd av olika etniciteter. Vilket gör att det är en bok som nästan alla barn kan 

hitta någon som liknar dem själva och deras familj. 

 

 

 

 

Redovisning av intervjun med barnbibliotekarie  

 
 

Summeringen av intervjun utgår enbart från bibliotekariens åsikter och värderingar och har 

ingen anknytning till arbetet.  

 

Hur är intresset av barnlitteratur? 

Intresset är bra, trots att utlåningen av de fysiska böckerna sjunker så ökar även bibliotekens 

variation då man idag även kan låna ljudböcker och filmer. Regeringen diskuterar även om att 

införa förskolebibliotek, vilket är en lovande ide.  

 

Upplever du någon skillnad i hur barnlitteratur ser ut nu mot förut?  

- Språkmässigt? 

- Bildligt? 

Språket är lite hårdare nu då det i dagens barnlitteratur kan förekomma svordomar och 

ovårdat språk, vilket var ovanligt förr. De böcker som räknades som lättlästa förr är mycket 

mer avancerade än de som räknas som lättlästa nu. Böcker är bättre anpassade till barn och 

vad de kan och inte vad vuxna vill att barn ska kunna. Det är även lättare att få tag på 
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barnlitteratur skrivna/översatta till andra språk. I nutidens barnlitteratur visar man på en större 

mångfald i bilderna, nutidens litteratur visar på många olika etniciteter men även karaktärer 

med olika sorters handikapp.  

 

Hur är det intresset överlag för böcker som går emot de traditionella rollerna?  

Det är ett väldigt stort intresse, speciellt från förskolor då de leder efter litteratur som går emot 

de traditionella rollerna och böcker med en mångfald av etniciteter.  

 

Hur upplever du intresset av biblioteken från förskollärarnas perspektiv?  

Intresset är stort men det som försvårar samarbetet är att många förskolor ligger långt ifrån 

biblioteket och har ingen möjlighet att ta sig dit, men samarbetet funkar ändå pågrund av de 

olika resurser som erbjuds. Samarbetet med förskolan är generellt bättre än med skolan.  

 

Vilken sorts samarbete erbjuder ni förskolorna? 

Förskollärarna har möjlighet att ringa biblioteket och ge riktlinjer som biblioteket sedan kan  

utgå från och sätta ihop en boklåda, detta kan tillexempel vara utifrån ett tema på förskolan. 

Det finns även möjlighet för barngruppen att komma på besök och bekanta sig med 

biblioteken. De samarbetar även med förskolan via bokbussen som besöker förskolorna var 

sjätte vecka där förskollärarna och barnen själva kan välja vilka böcker de vill ha. Biblioteket 

var även med och sponsrade att förskolorna fick gå på en babblar teater. De finns även 

möjlighet att ha dem som deltagare i föräldramöten och de hjälper till på familjecentralers 

”språkcafe”.  

   

Försöker ni aktivt att rekommendera böcker som är normkritiska?  

Både och, huvudfokus är att tillgodose böcker som fångar barnens intresse. Fokus handlar 

istället på historien när man letar efter något. Letar en förskola efter böcker med naturtema är 

det fokuset och inte normkritisk. Istället vill man erbjuda litteratur som ser på ett ämne ur 

olika perspektiv.  

 

Upplever ni någon skillnad i de normkritiska böckernas utseende? 

Den litteratur som enbart skapas för att vara normkritisk kan ofta ha en dålig historia. Den 

lägger så stort fokus på vad som ska läras ut att historian kommer i andra hand vilket leder till 

att den inte blir intressant.   
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Möts ni av kritik mot denna sorts litteratur? 

Nej, det har aldrig hänt  

 

Har ni tillgång till litteratur som hanterar svårare ämnen? T.ex. boken liten. 

Biblioteket har nyligen skapat en föräldrahylla med böcker som hanterar svårare ämnen då 

den typen av litteratur är bra att läsa tillsammans med en vuxen. Det finns till exempel böcker 

om döden, våld i nära relationer och incest. Anledningen till att denna finns på en egen hylla 

är att den ska vara lätt att hitta och inte finnas bland den vanliga barnlitteraturen så att ett barn 

hittar den och inte har någon att ventilera den med. 

 

 

 

 

Slutsats  
 

Resultatet visar på att även om det finns tillgång till mycket normkritisk litteratur och 

litteratur som hjälper till att hantera svåra upplevelser så används den inte. Varför det är så har 

varit av olika anledningar. Allt från att koppla det till att det är barnen som väljer litteraturen 

och att de väljer böcker efter sitt nuvarande temaarbete. Då de flesta inte ansåg att det hade 

något att göra med brist av hjälp från biblioteket, då de fanns tillgång till många resurser. Det 

visar dock att även om personalen ansåg att det hade ett genustänk så visade summeringen av 

böckerna på motsatsen. Från bibliotekets sida handlar det istället om att böcker behöver ha 

intressant innehåll och normkritik bör komma i andra hand.  
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Diskussion 

 

 

Vi har kommit en lång väg men de är fortfarande en lång väg kvar. Den traditionella synen av 

att de två biologiska könen bör ses som varandras motsatser börjar sakta minska (s. 23, 

Heimer, 2018). Att resultatet visade på att alla besökta platser utom en hade dominerande 

antal böcker med manliga huvudkaraktärer, visar på att det forfarande finns kvar spår av en 

tid där det manliga könet ansågs ha en högre status och att kvinnan enbart spelar en 

bakgrundsroll. Det finns även fortfarande mycket litteratur som utgår från det traditionella 

könsrollerna. Speciellt sagor om prinsessor där prinsessan kan presenteras som huvudperson 

men sedan bara blir en bikaraktär till den heroiska prinsen. För att de sedan ska bli kära och 

starta den traditionella heteronormativa kärnfamiljen.  

 

Problemet verkar inte vara att det inte finns nog med mångfald bland barnböckerna, det 

handlar istället om att den inte används. Anledningen till detta verkar handlar om att den är 

ny, och personalen känner sig tryggare med litteratur som de själva har erfarenhet av vilket 

gör att man bevarar den litteraturen som uppkom innan man började se mångfald som något 

positivt. Det handlar även om att många som jobbar inom förskola och förskoleklass inte 

anser att genus är något som är viktigt. Utan att man använder sig av de gamla klassiska ”ja 

barnen får ju om de vill” men att det sedan inte erbjuds att gå utanför normerna. Speciellt inte 

när man tänker på att det fortfarande dagligen hör orden t.ex. ”bög” och ”fetto” kastade 

omkring som skällsord (s.17, Svaleryd & Hjertson, 2012). Så att människor som identifierar 

sig som homosexuell och tjock ser på sig själva som att det är något fel på.  
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Problemet med att man inte erbjuder är att när barn som inte känner igen sig i könsstereotyper 

inte hittar sig själva direkt kan de känna att de gör något fel. Många upptäcker tidigt i livet att 

man inte är heterosexuell trots detta kan det dröja decennier innan man vågar erkänna det 

öppet och stå för det. Det kan fortfarande upplevas som något som är fyllt med skam, och det 

är inte så konstigt eftersom man länge inte fått prata öppet om någon annan sexuell läggning 

än heterosexuell eftersom allt annat ansågs som en synd (s.11, Lönnlöv, 2014). För att lägga 

grunden till att krävs det att förskolan breddar sitt utbud av litteratur. Många sa att de inte 

hade något genustänk för att de lät barnens intresse gå före. Men jag anser att verksamheten 

måste bidra med något nytt för att följa med i samhällets utveckling.  

Från barnbibliotekariens perspektiv verkar det största dilemmat vara att de böcker som 

kommer ut utgår från att de vill vara normkritiska och inte att de ska bringa barnen glädje. Det 

är bättre att skapa bra barnlitteratur om man utgår från en historia och sedan tänker på det 

normkritiska än att gå åt andra hållet. Problemet är inte att det inte finns normkritisk litteratur 

utan det handlar mer om att den inte används. De finns även tillgång till mycket litteratur som 

hanterar svårare ämnen. Som finns placerad på en separat hylla eftersom bibliotekarien 

belyser vikten av att läsa denna litteratur tillsammans med en vuxen. Chesterson (s.141, 2011) 

tar upp att skrivande kan användas som ett sätt att bearbeta svåra händelser, för att skapa sin 

egen berättelse. Finns inte skrivandet hos barnet finns det många färdiga berättelser som man 

kan använda sig av och få hjälp av biblioteken för att hitta rätt.  

 

Det finns mycket litteratur som hanterar svårare ämnen. Men det används ofta barna när det 

hänt något i barngruppen. Istället för att enbart prata våld i nära relationer när man är 

medveten om att det är aktuellt så kan man skapa en grund ifall det händer. Men även belysa 

att det är så en dels barn verklighet ser ut och få en förståelse för att alla individer inte har 

samma förutsättningar i livet. Vilket är viktigt eftersom förskolans verksamhet ska lägga en 

stor vikt vid att förstärka barnens medkänsla för andra människor och deras sociala situation 

(s.4, Skolverket, 2016).  Man kan även ta upp ämnen som de socioekonomiska normera. De 

flesta barn kan ta för givet att de har ett tak över huvudet och mat på bordet. Då kan man 

istället visa på att alla inte har det så bra utan får vända på varje krona för att få månaden att 

gå ihop (s.123, Heimer, 2018).   

 

Att ha böcker tillgängliga på andra språk kan vara ett bra sätt för barn att komma i kontakt 

med sitt modersmål. Att känna samhörighet med sitt modersmål tillåter barnen att känna 
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delaktighet i sin kultur och skapar möjlighet för barnet att visa på sin bakgrund för andra barn. 

Så att även de kan få en förståelse om att t.ex. alla bokstäver inte ser likadana ut. Samt skapar 

en respekt för att en del barn inte har svenska som modersmål och att de är en del av 

verksamheten ändå (s.9, Skolverket, 2016). Många belyste att de inte tyckte att det var någon 

ide att ha böcker på andra språk eftersom de inte hade barn som kunde läsa det språket själva 

och personalen inte heller är kunniga i att läsa andra språk. Det handlar inte om att barnen ska 

kunna läsa, utan att uppmuntra barnen att behålla sitt modersmål. Problemet med detta var då 

att personalen säger att vårdnadshavarna vill att de ska bli svenska. Men att bli svensk handlar 

inte om att man måste pressa undan sitt bakgrundskultur.  

En tanke man måste ha när man forskar om detta är att även fast vi i Sverige inte är ett land 

man kan tala om som genomsnittligt. Det finns fortfarande många länder som ligger långt 

efter i förståelsen för allas lika värde. Det finns fortfarande länder där kvinnor och flickor 

tvingas giftas bort och som anser att homosexualitet är ett brott. Även om det finns människor 

i Sverige som kan hålla med om dessa åsikter så handlar det om enstaka och inte om ett helt 

land. Vi har turen att vi skyddas av lagar. Den turen har inte alla.  

 

En av de saker som kan upplevas problematiskt med mitt arbete är bland annat att jag bara 

lägger fokus på kön när jag gör statistik över böckerna och det inte lägger något fokus på 

historien i böckerna. Bara för att en bok har ett genustänk betyder inte det att det är en bra 

bok. Jag anser att det bästa sättet att tänka när man använder sig av böcker eller sagor är att 

inte lägga så stor vikt i normer. Att inte blåsa upp det till något stort när de är något som är 

helt naturligt. På samma vis som att man inte blåser upp det som följer normer när man läser 

böcker. Alla bör behandlas på samma vis.  

 

Något annat som är problematiskt är att jag bara gör analys av böcker som jag själv anser vara 

bra. Då kan det upplevas att jag menar på att en bok med mångfald är lika med en bra bok, 

vilket det absolut inte är. Som bibliotekarien sa i intervjun är det viktigaste med litteratur att 

det fångar barns intresse och gör dem nyfikna på att läsa. Därför krävs det att den nya 

litteraturen som skapas både fångar barns intresse och erbjuder mångfald. Anledningen till att 

jag dock valde just de böckerna till bildanalysen är att jag vill använda mig av exempel som 

har ett normkritiskt tänk och har en bra historia, för att jag anser att det inte är någon ide att 

belysa böcker som jag inte själv skulle rekommendera till andra. Precis som det är med alla 

andra typer av böcker. En sak som dock är möjligt är att om man inte har en historia som inte 
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fokuserar på normkritik, är att lägga mångfalden och den normkritiska aspekten i 

illustrationerna istället.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till barnbibliotekarie  

 

Hur är intresset av barnlitteratur?  

 

Upplever du någon skillnad i hur barnlitteratur ser ut nu mot förut?  

- Språkmässigt? 

- Bildligt?  

 

Hur är det intresset överlag för böcker som går emot de traditionella rollerna?  

 

Hur upplever du intresset av biblioteken från förskollärarnas perspektiv?  

 

Vilken sorts samarbete erbjuder ni förskolorna? 

 

Försöker ni aktivt att rekommendera böcker som är normkritiska?  

 

Upplever ni någon skillnad i de normkritiska böckernas utseende? 
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Möts ni av kritik mot denna sorts litteratur? 

 

Har ni tillgång till litteratur som hanterar svårare ämnen? T.ex. boken liten. 

 

 

Bilaga 2 

 

Frågor till förskollärarna  

 

Hur tänker ni när ni väljer litteratur?  

 

Har ni ett genus tänk när ni bestämmer böcker? 

 

Involveras barnen i valet av litteratur? 

 

Använder ni er av böcker på andra språk än svenska?  

 

Har ni tillgång till litteratur som hanterar svårare ämnen? T.ex. Stina Wirsens Liten 

 

Har ni samarbete med biblioteken? 

 

Hur upplever ni den hjälp ni får av bibliotekarien?  
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