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Abstract  

Title: Goldilocks and the three bears, a tale with no family – an interview-study with six 

people working in preschool concerning the role of literature in preschool and the need for 

non- heteronormativity literature. 
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Södertörn College University 

Supervisor: Eva Jonsson 

Literature is an important part of the daily activity in preschool and it is also a powerful tool 

for reinforcing different norms. 

The purpose of this study is to explore, through qualitative interviews, for what purpose 

pedagogues in preschool use literature in their daily activity and what needs these pedagogues 

see for non-heteronormativity literature. The study also relates the needs that pedagogues see 

with the basic values presented in the Swedish National Curriculum for preschool. 

Literature is used in preschool for a wide range of purposes including; enriching the language, 

getting familiarized with the written language, show diversity, reinforce norms on how to be a 

good friend, as a starting-point for discussion, working with a theme or to have a fun time.  

The needs that the pedagogues see for non-heteronormativity literature can be divided in to 

three categories namely there is always a need, there is only a need when somebody requires 

that kind of literature to identify themselves with or there is only a need when somebody is 

being discriminated because of not belonging to the heteronorm.  

The need for non-heteronormativity literature being there always corresponds with the basic 

values in the Swedish National Curriculum for preschool and the recommendation that the 

basic values are visible in the daily activity of the preschool. The other needs doesn’t 

correspond with this, but it matches other parts of the Swedish National Curriculum for 

preschool. 

Keywords: non-heteronormativity literature, family constellations, norm-critical, the 

heteronorm  

Nyckelord: icke-heteronormativ skönlitteratur, familjekonstellationer, normkritisk, 

heteronormen 
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1 Inledning och bakgrund 
Under min lärarutbildning gick jag en kurs som handlade om människors likheter och 

olikheter. Till kursen hörde en period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där en av våra 

uppgifter var att leda ett boksamtal med en grupp elever utifrån en bok som inte handlade om 

en kärnfamilj. Under arbetet med min valda bok framkom det att pedagogerna på min VFU-

skola förvisso inte hade något emot att jag jobbade med en sådan bok, men det var inte 

någonting som de själva ansåg var relevant då det, enligt dem, bara gick barn från 

kärnfamiljer i klassen. Från andra lärarstudenter har jag hört liknande och andra anledningar 

till varför vissa pedagoger tycker att det inte är relevant/lämpligt att arbeta med icke-

heteronormativ skönlitteratur i skolan t.ex. att föräldrar skulle misstycka. 

Skolan som institution är normerande, detsamma gäller för förskolan. Ann Runfors (2003 s. 

18), docent i etnologi, beskriver skolan som en plats där värden, beteenden och normer 

överförs från lärare, läroböcker m.m. till eleverna. Vad som är normalt respektive avvikande 

bestäms i interaktionen på skolan. Genom att i dagligt tal, läromedel, blanketter och bilder 

utgå (om än omedvetet) från att alla individer identifierar sig själva som heterosexuella sänder 

man ut signaler om att den som inte är heterosexuell är onormal. Denna heteronorm är inte 

specifik för skolan utan den genomsyrar hela samhället. Genom böcker, filmer, reklam, 

lagstiftning etcetera påminns människor ständigt om att de förväntas identifiera sig själva som 

heterosexuella, vilket kan verka diskriminerande för de individer som inte känner attraktion 

till det motsatta könet (Sjögren & Jonstoij 2009 s. 9ff). Hanna Sjögren och Jenny Jonstoij 

(2009 s. 13, 21), projektsamordnare hos Rädda Barnens Ungdomsförbund, skriver att 

heteronormen är viktig att belysa, studera och ifrågasätta, även om majoriteten av barn och 

ungdomar inte har upplevt sig själva som diskriminerade på grund av normer rörande sexuell 

läggning. 

Thomas Östlund (2006 s. 12) skriver i boken Tyst i klassen? att ett förtigande om t.ex. sexuell 

läggning sänder ut tydliga signaler om vad det är som är betydelsefullt eller inte, om en 

sexuell läggning inte nämns så upplevs den inte existera. Vad innebär det då om man i 

förskolan inte talar om olika familjekonstellationer? Sänder pedagogerna ut signaler om att 

det endast är kärnfamiljen som är betydelsefull, då det är den familjekonstellation som man 

automatiskt utgår från?  
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Ett argument för att inte arbeta med olika familjekonstellationer i förskolans verksamhet är att 

man endast har barn från kärnfamiljer i barngruppen. Sannolikheten för att man bara har barn 

från kärnfamiljer i barngruppen är inte särskilt stor då det år 2012 endast var 82 % av 1-

åringarna och 74 % av 6-åringarna (för 2-5-åringarna var det en fallande procentsats från 82 

% till 74 %) som bodde i kärnfamiljer (Statistiska centralbyrån 2013). Statistiska centralbyrån 

(1999) definierar traditionella kärnfamiljer som familjer där föräldrarna endast har 

gemensamma barn, barnen lever med båda sina ursprungliga föräldrar och är helsyskon med 

övriga barn i familjen. Dock säger deras definition ingenting om huruvida samkönade 

föräldrar räknas som ursprungliga föräldrar eller inte. I denna uppsats använder jag begreppet 

kärnfamilj i dess snävaste bemärkelse, nämligen för att beskriva en familj som består av en 

mamma, en pappa och ett eller flera gemensamma barn som bor tillsammans. Även om man 

bara har barn från kärnfamiljer i sin barngrupp så är sannolikheten stor att de kommer träffa 

personer från andra familjekonstellation senare i livet. Östlund (2006 s. 55ff) skriver att 

grunden för framtida värderingar läggs tidigt i livet och att det redan i förskolan är bra att 

uppmärksamma olika levnadssätt, då små barn är öppna för olikheter. Detta för att undvika att 

vissa levnadssätt kommer definieras som avvikande av barnen senare i livet.  

Det finns pedagoger som tycker att man inte behöver arbeta aktivt med att visa att familjer 

kan se olika ut. Marie Adolfsson (2012 s. 25) samt Sanna Höglund & Caroline Nordén (2011 

s. 20) har skrivit examensarbeten om arbete med skönlitteratur i skola samt förskola. Fokus i 

dessa uppsatser har legat på vilken medvetenhet pedagoger har angående heteronormen, hur 

pedagoger arbetar med att synliggöra olika familjekonstellationer samt hur utbudet av icke-

heteronormativ skönlitteratur ser ut i verksamheten. I uppsatserna framkommer det att 

pedagoger tycker att det är bra att arbeta med icke-heteronormativ skönlitteratur, men att man 

inte arbetar aktivt med det eftersom man inte ser behovet i den aktuella barngruppen. 

1.1 Styrdokument 

Beroende på hur man tolkar förskolans läroplan, kan man säga att ett konstant 

heteronormativt perspektiv strider mot rådande styrdokument. I värdegrundskapitlet i 

Läroplan för förskolan står det att:  

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon an-

hörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket 

2011 s. 4). 
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Om man i verksamheten refererar till mamma och pappa hela tiden, t.ex. med uttalanden som 

”kommer mamma eller pappa och hämtar dig idag?” eller genom blanketter där man ska fylla 

i mammas och pappas namn, då exkluderar man de barn som inte lever i en kärnfamilj.  

Vidare står det att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller samt att 

pojkar och flickor ska ha samma möjligheter och inte begränsas av stereotypa könsroller (ibid. 

s. 5). Ett traditionellt könsmönster som kan verka begränsande är att pojkar ska bli kära i 

flickor och viceversa. Detta kan exempelvis påverka vilka roller barnen tillåts ha i 

rollspelslekar, är det okej att leka farfar, pappa, pappa, mamma, barn eller inte? Det ingår 

även i förskolans uppdrag att utveckla barnens ”öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt” samt ”uppmuntra och stärka barnens medkänsla 

och inlevelse i andra människors situation” (ibid. s. 4).  

Det står även att: 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de 

egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening.  

[ … ] 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper. (ibid. s. 6) 

I läroplanen anges att de vuxnas förhållningssätt är avgörande för vilka värderingar som 

barnen tar till sig (ibid. s. 4). Genom att pedagoger medvetet arbetar med att synliggöra olika 

levnadssätt för barnen visar de att de tycker att alla levnadssätt är lika värda att 

uppmärksamma. Ytterligare sätt som tas upp i läroplanen för att arbeta med förskolans 

värdegrund är genom konkreta erfarenheter och att förskolans grundläggande värderingar, 

t.ex. alla människors lika värde, är synliga i den dagliga verksamheten (ibid. s. 4). 

Ett sätt att ge barn konkreta erfarenheter av t.ex. olika familjekonstellationer är med hjälp av 

litteratur. Litteraturvetaren och professor emerita, Lena Kåreland (2009 s. 160) talar om 

litteratur som ett verktyg för att kunna ta andras perspektiv, för att bli medveten om 

handlingar, förhållanden och levnadsvillkor som skiljer sig från de egna erfarenheterna. Ett 

utbud av icke-heteronormativ skönlitteratur kan alltså innebära en möjlighet för barn som 

lever i kärnfamiljer att få konkreta erfarenheter av andra familjekonstellationer samtidigt som 

barn som inte lever i enlighet med heteronormens ideal om kärnfamiljer får tillgång till böcker 

att identifiera sig med.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att undersöka vilken roll skönlitteratur har i förskolans verksamhet 

samt vilket behov förskolepersonal ser av att ha icke-heteronormativ skönlitteratur tillgänglig 

i verksamheten. Jag vill även jämföra de behov som förskolepersonal ser med förskolans 

uppdrag att motverka traditionella könsmönster samt verka för barnens öppenhet mot 

skillnader i levnadssätt. 

Mina frågeställningar är: 

 Vilken roll spelar skönlitteratur i förskolans verksamhet enligt förskolepersonalen? 

 Vilket behov ser personalen av att ha icke-heteronormativ skönlitteratur i förskolan? 

 Hur överensstämmer den tillfrågade personalens syn på behovet av icke-

heteronormativ skönlitteratur med förskolans uppdrag att motverka traditionella 

könsmönster samt verka för barns öppenhet gentemot skillnader i levnadssätt? 

3 Teorianknytning 
Jag kommer nedan att presentera de teorier som jag kommer använda mig av i analysen av 

mitt empiriska material. Dessa teorier är heteronormen, normkritisk pedagogik samt 

skönlitteraturen som förmedlare av normer.  

3.1 Heteronormen 

Eva Reimers (2008 s. 98), professor i pedagogiskt arbete, förklarar heteronormen som att 

majoriteten av människorna i vårt samhälle förväntar sig att pojkar ska tycka om flickor och 

viceversa samt att de kommer vilja leva i heterosexuella parförhållanden när de blir vuxna. 

Denna förväntan visar sig i människors handlingar och uttalanden, vilka ofta sker 

oreflekterade. Gunilla Edemo, dramapedagog, och Joakim Rindå, genusvetare (2004 s. 9f), 

skriver att de flesta vuxna i skolan gör heteronormativa antaganden utan att tänka på det. Det 

innebär att de vuxna i interaktionen med elever antar att alla elever identifierar sig som 

heterosexuella, tills något annat framkommer. Ett uttryck för heteronormen i förskolans 

verksamhet är antaganden om att alla barn lever i en kärnfamilj. 

Det finns en uppfattning om att små barn är oskuldsfulla och inte bör berövas sin 

oskuldsfullhet genom att bli uppmärksammade på olika sorters sexuell läggning (Robinson 

2005). Kerry H. Robinson (2005), professor i samhällsvetenskap och psykologi, framhåller att 
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små barn inte är så omedvetna om sexualitet som man initialt kan tro, då de från födseln 

skolas in i heteronormen genom dagliga heteronormativa interaktioner med bland annat 

vuxna, böcker och TV-program. Det är viktigt att komma ihåg att heteronormen inte enbart 

berör sexuellt begär utan att det även handlar om kläder, egenskaper samt beteenden (Dahlén 

2006 s. 26, Robinson 2005). Att utmana heteronormen tillsammans med små barn innebär inte 

att man försöker få alla barnen att identifiera sig som icke-heterosexuella, utan det handlar om 

att vidga barnens världar för vad som är accepterat och ge dem större frihet att vara hur de vill 

(Robinson 2005).  

Anna Sofia Lundgren (2006 s. 55), professor i kultur- och medievetenskaper, beskriver 

heteronormativitet som en samling normer som gör att majoriteten av befolkningen utgår från 

att heterosexualitet är det normala och den sexuella läggning som alla människor identifierar 

sig med. Genus- och sexualitetsutbildaren Sandra Dahlén (2006 s. 26) påpekar att även 

förväntningar baserade på biologiskt kön ingår i begreppet heteronormativitet, män ska vara 

manliga och kvinnor ska vara kvinnliga.  Jag kommer i uppsatsen att använda mig av 

begreppet heteronormativitet så som det definieras ovan.  

 

Reimers (2008 s. 124) tar upp att ofta när man talar om andra relationer än heterosexuella så 

utgår man från att det bara är personer som uppfyller heteronormen närvarande. Även Edemo 

och Rindå (2004 s. 6) berör detta när de beskriver hur det under arbeten mot homofobi i 

skolor antas att den Andra inte finns i klassrummet, utan den Andra förutsätts finnas någon 

annanstans ute i samhället. En aspekt av heteronormen är alltså att den verkar exkluderande 

för alla som inte tillhör normen. Utbildningsvetare Kevin Kumashiro (2002 s. 32) använder 

begreppet den Andra (Bromseths översättning 2010) för att referera till en individ som i ett 

eller flera avseenden inte tillhör den förhärskande majoriteten och därför blir marginaliserad, 

t.ex. en person som är kvinna, icke-vit, homosexuell och/eller funktionshindrad. Jag kommer i 

denna uppsats att använda begreppet för att i likhet med Kumashiro referera till en person som 

inte tillhör normen. 

En annan aspekt av heteronormen är makt. Eftersom den heterosexuella läggningen anses vara 

den normala och överlägsna sexuella läggningen (Robinson 2005 s.28) kommer all annan 

sexuell läggning att betraktas som ”onormal” (Edemo & Rindå 2004 s. 6). För att det ska 

finnas någonting som betraktas som normalt, som en norm, så måste det finnas någonting som 

avviker från normen, någonting som är ”onormalt”. Edemo och Rindå (2004 s. 6) skriver att 

den som tillhör normen har privilegiet att inte behöva ifrågasätta sig själv och makten att 
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antingen omfamna eller fördöma annorlundaskap. Beroende på hur människor som tillhör 

normen agerar sänds det ut signaler om vilken plats annorlundaskap har i samhället. Som 

pedagog har man, enligt Dahlén (2006 s. 29), en stor påverkanskraft då man har makten att 

välja vilken fakta och vilka perspektiv man väljer att förmedla till barnen. 

3.2 Normkritisk pedagogik 

Genusforskaren Janne Bromseth skriver i ”Förändringsstrategier och problemförståelse: från 

utbildning om den Andra till queer pedagogik” (2010)  att ofta stannar ett normkritiskt arbete i 

skolan vid att försöka inkludera den Andra i verksamheten. Arbetet syftar till att visa elever 

som tillhör majoriteten att den Andra är precis lika normal som alla andra, Bromseth (2010 s. 

35) kallar detta för toleranspedagogik. Avsikten är att majoritetselever ska få empati för den 

Andra och därmed lära sig att tolerera den Andra, vilket ska leda till minskad diskriminering. 

Enligt Bromseth (2010 s. 42) räcker det inte att involvera den Andra om man vill förändra 

attityderna i skolan utan rådande normer måste samtidigt synliggöras och ifrågasättas. Även 

Edemo och Rindå (2004 s. 6) är av den åsikten då de anser att en sådan ansats inte förändrar 

orsakerna till diskrimineringen. De menar att den norm som många gånger är osynlig för 

majoriteten måste ifrågasättas för att gränserna för vad människor tillåts vara, känna och tycka 

ska kunna vidgas. I sin text refererar Bromseth till Kumashiro och hans forskning om 

förändringsstrategier.  

Kumashiro (2002 s. 1ff) beskriver i sin bok Troubling Education hur skolan till sin natur är 

paradoxal, genom att den både försöker sträva efter att ge alla elever samma 

utbildningsmöjligheter och samtidigt fungerar som en bevarare av rådande sociala hierarkier. 

Skolor arbetar med olika förändringsstrategier och Kumashiro har delat in dessa strategier i 

olika kategorier. Utöver kategorierna utbildning som är kritisk till privilegiering och 

andragörande samt utbildning som förändrar studenter och samhället finns det två till 

kategorier (Kumashiro 2002, Bromseth 2010): 

 Utbildning för den Andra. Dessa strategier innebär att undervisningen anpassas för att 

passa den Andras behov, genom att t.ex. ha tjejgrupper på idrotten för att stärka tjejer. 

Enligt Kumashiro (2002 s.37) innebär sådana strategier att man fokuserar på den 

negativa erfarenheten av den Andra och den Andra blir därmed ett problem. Istället 

behöver undervisningen anpassas efter allas behov, vilket normaliserar den Andras 

behov. 
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 Utbildning om den Andra. Syftet med denna undervisning är att skapa empati för den 

Andra och visa att den Andra är likadan som majoriteten. Vilket ofta görs genom 

temaarbeten som är skilda från arbetet med majoriteten, t.ex. ett tema om 

kvinnohistoria när övrig historia presenteras ur ett manligt perspektiv. Detta leder till 

att den Andra inte inkluderas i den dagliga undervisningen, utan fortsätter vara något 

annorlunda som måste behandlas särskilt.  

Alla de olika kategorierna av förändringsstrategier möjliggör för vissa förändringar medan de 

förhindrar andra förändringar (Kumashiro 2002). 

3.3 Skönlitteratur – förmedlare av normer 

Hur normer förmedlas genom skönlitteratur är något som barnlitteraturforskaren Bronwyn 

Davies har studerat. Enligt Davies (2003 s. 65) lär sig barn som går i förskolan en social 

ordning genom att höra olika berättelser. Genom dessa får barn skisser (normer) för accepterat 

beteende, vilket hjälper dem att positionera sig själva i det sociala livet. Samtidigt begränsar 

dessa skisser (normer) barns handlingsutrymme då vissa beteenden inte förekommer i 

berättelserna (Davies 2003). För att motverka att barn begränsas i sitt handlingsutrymme 

rekommenderar Davies att man med hjälp av normbrytande berättelser, lekar och diskussioner 

får barnen att förstå att de ovan nämnda skisserna bara visar på ett av många sätt att agera 

(Davies 2003 s. 212ff). Barnen kommer då ha möjlighet att agera på många olika sätt.  

Även Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005 s. 115), fil doktor i pedagogik, tar upp 

hur föreställningar rörande genus och genusordningen förmedlas genom bl.a. skönlitteratur. 

Kåreland (2005a s. 49ff) beskriver hur manliga huvudrollsinnehavare ofta besitter egenskaper 

som i samhället betraktas som manliga, t.ex. mod och handlingskraftighet, medan kvinnliga 

huvudrollsinnehavare får agera utifrån en uppfattning om vad som är typiskt kvinnligt, t.ex. 

hjälpsamhet och ömsinthet. Enligt Kåreland (2005b s. 351) spelar skönlitteratur en betydande 

roll för barns uppfattning om genus och genusordningen.  

4 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag att ta upp tidigare forskning som jag anser är relevant för min 

studie. 

En utmaning för heteronormen är en rapport skriven av Jenny Sahlström (2006). Rapporten är 

en del av ett projekt som heter ”Under ytan”, som var en del av EU:s EQUALprogram (2000-

2008). Syftet med EQUAL var att motverka diskriminering och utestängning från 
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arbetsmarknaden. I rapporten, som grundar sig på cirka 1400 enkätsvar från lärare, 

framkommer det att förskollärare känner att de inte har fått utbildning om hur man belyser 

sexuell läggning i undervisning samt att de aldrig eller sällan berör/pratar om sexuell läggning 

i undervisningssituationer (Sahlström 2006 s.15). Här för Sahlström ett intressant 

resonemang: vad uppfattar förskollärarna som undervisningssituationer och vad räknar de 

som sexuell läggning som behöver belysas (Sahlström 2006 s. 15)? Tänker de på att 

heteronormativa uttalanden också är att prata om sexuell läggning eller är det främst 

”avvikande” sexuell läggning som förskollärarna tänker på? Sahlström antar att det ofta talas 

om den heterosexuella läggningen i förskolans verksamhet, då familjen som begrepp ständigt 

är närvarande, med förutsättningen mamma, pappa, barn (Sahlström 2006 s. 16). Det som 

Sahlström kommer fram till i sin rapport är att det krävs mer kunskap hos lärare om vad det 

innebär att tala om sexuell läggning och heteronormen för att de ska kunna bedriva 

verksamhet med en icke-heteronormativ utgångspunkt (Sahlström 2006 s. 33).  

Även i Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? som grundar sig på 

kvalitativa intervjuer med barn, elever och studerande, framkommer det att de intervjuade 

likställer sexuell läggning med icke-heterosexuell läggning (Skolverket 2009 s. 93). Den 

heterosexuella läggningen osynliggörs, eftersom den är en underliggande norm och därför 

betraktas som det självklara. Syftet med rapporten är att undersöka barns, elevers och 

studenters uppfattningar och upplevelser av diskriminering, med utgångspunkt i de 

diskrimineringsgrunder som presenteras i barn- och elevskyddslagen (lag 2006:67) 

(Skolverket 2009 s. 10). Man kommer i rapporten fram till att den diskriminering samt de 

trakasserier och kränkningar som förekommer grundar sig i de normer som finns inom 

utbildningsväsendet, från förskola till vuxenutbildning (ibid. s. 88). Dock verkar det utifrån 

intervjuerna som att det inte finns någon diskriminering eller några trakasserier på grund av 

sexuell läggning bland barnen i förskolan (ibid. s. 67). För att motverka diskriminering samt 

trakasserier och kränkningar behöver utbildningsväsendets personal reflektera kring sina egna 

normer och värderingar samt förhålla sig till sin roll som normskapare (ibid. s. 99).  

Att det är normer som ligger till grund för diskriminering och trakasserier framkommer i 

Skolverkets (2009) rapport. Någon som har skrivit om hur heteronormen exkluderar 

människor är Cathrin Wasshede, fil. doktor i sociologi och genusvetenskap. Wasshede har i 

sin doktorsavhandling Passionerad politik – Om motstånd mot heteronormativ könsmakt 

(2010) genomfört en fallstudie av en grupp individer som utmanar den rådande 

heteronormativa könsmaktsordningen. Flertalet informanter upplevde att de från tidig ålder 
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hade blivit fostrade till att eftersträva heterosexuella parrelationer och att denna fostran 

verkade exkluderande mot den Andra, då många i samhället inte kan se ett alternativ till en 

kärnfamilj (Wasshede 2010 s. 296ff). Wasshede (2010 s. 308) beskriver att den heterosexuella 

kärnfamiljen är normativ eftersom den representerar det övergripande samhällsmönstret för 

hur en familj ska se ut, vilket utesluter andra familjekonstellationer. Om man kopplar detta till 

förskolans värld så kan man se hur ett heteronormativt skönlitterärt utbud kan begränsa barns 

tankar rörande hur en familj kan se ut. 

Att heteronormen verkar exkluderande för den Andra är utgångspunkten för RFSL:s 

kommunundersökning 2006 (Jonsson 2006) när man har undersökt vad Sveriges kommuner 

gör för att inkludera den Andra. I kartläggningen av kommunerna blir det tydligt att skolor 

sällan eller aldrig berör sexuell läggning, och när väl sker så görs det på ett bristfälligt sätt 

(Jonsson 2006 s. 6). I undersökningen har man utgått från olika yttre förutsättningar i Sveriges 

kommuner, t.ex. om den kommunala skolplanen tar upp sexuell läggning och 

könsidentitet/könsuttryck. Undersökningen är sju år gammal så mycket kan ha hänt i 

kommunerna, men det intressanta är de åtgärder som rekommenderas för att få ett öppnare 

och mer tillåtande samhälle bl.a. rekommenderas personal i förskolan att läsa icke-

heteronormativ skönlitteratur för att synliggöra olika familjekonstellationer (Jonsson 2006 s. 

21). 

Skolor berör sällan sexuell läggning, men det betyder inte att det inte finns de som vill arbeta 

mer aktivt med sexuell läggning i skolan. Maria Zackariasson, docent i etnografi, har skrivit 

artikeln ”Handling gender and sexuality issues in schools”, som utgår från en undersökning av 

73 rapporter skrivna av lärarstudenter (Zackariasson 2013). Rapporterna handlade om vilka 

möjligheter lärarstudenter upplevde att de hade att under sin verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) arbeta med icke-heteronormativ skönlitteratur. Vissa av lärarstudenterna upplevde att 

de blev avrådda/hindrade av sina handledare från att arbeta med en icke-heteronormativ 

skönlitteratur (Zackariasson 2013 s. 14). Handledarna angav flera olika anledningar, som inte 

grundade sig på något styrdokument, till varför det inte var lämpligt att beröra sexuell 

läggning i skolans verksamhet (Zackariasson 2013 s. 14ff). Eftersom handledaren innehar en 

maktposition över lärarstudenten, dels på grund av sin yrkeserfarenhet och dels på grund av 

bedömningsmomentet under VFU:n kände en del lärarstudenter sig tvungna att följa 

handledarens råd (Zackariasson 2013 s. 6ff). I min analys kommer jag att applicera 

resonemanget om handledarnas makt på den makt som informanterna har över det 

skönlitterära utbudet.  
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Under arbetet med att hitta teorier samt tidigare forskning stötte jag i flera olika sammanhang 

på uppsatsen Det osynliga regnbågsbarnet på förskolan: En enkätundersökning om normer, 

olikheter och särskiljandets betydelse skriven av Maria Hulth och Ninnie Ingelson. Hulth och 

Ingelson (2006 s. 6) har bl.a. undersökt viljan och attityden hos förskolepersonal att arbeta 

aktivt med frågor som rör olikheter grundade på skilda familjeförhållanden. De kommer fram 

till att arbetet med dessa frågor är begränsat ute i förskolorna och att det beror på ett flertal 

anledningar, t.ex. vill personalen inte göra barnen uppmärksamma på olikheter som sedan kan 

leda till exkludering (ibid. s. 48). 

5 Metod och material 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva den metod som jag har valt för att samla in empiriskt 

material, kvalitativa intervjuer, vad mitt urval av informanter är baserat på samt hur jag har 

genomfört mina intervjuer. Jag kommer även att beröra forskningsetiska principer och kort 

presentera mitt material. 

5.1 Metodbeskrivning 

Vilken metod man väljer att använda sig av i en undersökning är beroende av 

undersökningens syfte, frågeställningar samt vilket empiriskt material man behöver för att 

uppfylla sitt syfte och besvara sina frågeställningar (Andersson 1994 s. 11f, Gillham 2008 s. 

21, Trost 2010 s. 25).  

Den metod jag har valt att använda mig av är kvalitativa intervjuer. Huvudsyftet med 

intervjuer är att förstå hur den intervjuade tänker, hens värderingar samt upplevelser 

(Andersson 1994 s. 17, Trost 2010 s. 43ff). Jag anser att det är en lämplig metod för mig då 

jag är intresserad av att veta hur förskolepersonal tänker rörande icke-heteronormativ 

skönlitteratur.  

En kvalitativ metod innebär att forskaren försöker få syn på den enskilda individens speciella 

livssituation och inte är intresserad av att kunna säga någonting generellt om en större 

population (Holme & Solvang 1997 s. 82). Resultatet av en kvalitativ studie är beroende av 

forskarens tolkningar av det empiriska materialet (Dalen 2007 s. 6, 69f). Att resultatet endast 

är giltigt för den specifika kombinationen av plats, tidpunkt, personer m.m., är något som kan 

ses som en nackdel (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s. 57).  

Då jag har gjort en kvalitativ studie är det resultat som jag presenterar beroende av mina 

tolkningar av de enskilda intervjuerna, som skulle ha sett annorlunda ut om de hade skett vid 
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ett annat tillfälle eller med en annan intervjuare. Man kan alltså inte säga någonting generellt 

om förskolepersonals inställning till icke-heteronormativ skönlitteratur baserat på min studie.  

5.2 Urval och avgränsningar 

När det kommer till urvalet av informanter betonar både Dalen (2007 s. 55) samt Holme och 

Solvang (1997 s. 101) vikten av att göra ett systematiskt och strategiskt urval. Detta urval ska 

grunda sig på medvetet formulerade kriterier. Mina kriterier har varit: 

 Verksamma inom förskola. 

 Verksamma inom kommun X. 

 Verksamma på olika förskoleenheter. 

Eftersom jag med min studie är intresserad av förskolepersonals inställning till icke-

heteronormativ skönlitteratur så känns det relevant att samtliga av mina informanter är 

verksamma inom förskola. Kriteriet angående verksamhet inom kommun X grundar sig i en 

önskan om en sorts enhetlighet, att informanterna åtminstone har det gemensamt. Att jag ville 

komma i kontakt med informanter från olika förskoleenheter beror på att jag ville få en större 

variation i mitt material. Min tanke var att informanter från samma förskoleenhet eventuellt 

skulle ha ett gemensamt förhållningssätt till icke-heteronormativ skönlitteratur. 

För att få tag på informanter mailade jag förskolechefen, eller annan angiven kontaktperson, 

på alla förskoleenheter i kommun X. Jag förklarade att jag höll på med mitt examensarbete 

och att det skulle handla om pedagogers val av tillgänglig skönlitteratur i förskolans 

verksamhet (se bilaga 1). Detta resulterade i sex stycken informanter. Informationen om att 

jag var intresserad av skönlitteratur påverkade troligtvis vilka som valde att svara på mitt 

mail. Alla mina informanter har på ett eller annat sätt ett särskilt intresse av skönlitteratur. 

T.ex. arbetar två av förskoleenheterna med sagor respektive Totte-böckerna skrivna av 

Gunilla Wolde som tema det här läsåret, de andra informanterna ingår i ett språkprojekt där 

läsning är en del. 

5.3 Genomförande 

En aspekt av intervjuer är hur strukturerade de är. Mina intervjuer har varit halvstrukturerade, 

det innebär att de ämnen som ska beröras är valda på förhand, men inte hur frågorna ska vara 

formulerade eller i vilken ordning som ämnen ska beröras (Andersson 1994 s. 77, Dalen 2007 

s. 31). Flexibiliteten i att under intervjuns gång kunna anpassa och ändra ordningen på ämnen 

utifrån informantens svar är en av de stora fördelarna med kvalitativa intervjuer (Andersson 
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1994 s. 24, Holme & Solvang 1997 s. 80, Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s. 40). Men 

möjligheten att ändra på frågorna och ordningsföljden kan vara en nackdel då det blir svårare 

att jämföra olika informanters svar (Holme & Solvang 1997 s. 99). För att säkerställa att alla 

intervjuer berörde samma ämne, hade jag med mig en intervjumall (se bilaga 2) till 

intervjuerna. En intervjumall är en kort lista med de ämnen som ska beröras under intervjun 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s. 46, Holme & Solvang 1997 s. 101, Trost 2010 s. 71). 

Jag hade inte bestämt ordningsföljden på mina ämnesområden, med ett undantag. Jag ställde 

inga frågor om familjekonstellationer förrän informanterna själva tog upp det, eller när vi 

redan hade avhandlat de aspekter av skönlitteratur som de själva ansåg var viktigast. Detta för 

att inte leda in mina informanter på en aspekt av skönlitteratur som de själva inte tänker på i 

den dagliga verksamheten. Pertti Alasuutari (1995 s. 90), skriver att informanter inte svarar på 

några frågor utan att åtminstone fundera på vad som är syftet med frågorna och vilka frågor 

det är som relevanta för undersökningen. En specifik fråga om familjekonstellationer i början 

av intervjun skulle innebära att jag berättade för informanterna vad jag tycker är en viktig 

aspekt av skönlitteratur, vilket hade kunnat påverka informanternas svar.  

Platsen för intervjun är viktig då den påverkar informanten och avgör vilken person som 

informanten kommer att visa upp. En intervju i ett hem innebär att informanten förväntas 

svara som privatperson, medan en intervju på en arbetsplats medför att informanten förväntas 

svara utifrån sin profession (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s. 45). Vidare ska platsen 

som intervjun sker på helst vara fri från åhörare samt distraktionsmoment och informanten ska 

känna sig trygg (Trost 2010 s. 65). Eftersom jag var intresserad av hur informanterna tänker i 

sin yrkesprofession så träffade jag dem på deras arbetsplats. Fyra av intervjuerna ägde rum på 

respektive förskoleenhets personalrum alternativt konferensrum. Under den femte intervjun 

satt jag och informanten på dennes avdelning (inga barn var där). Verksamhetens tillgängliga 

skönlitteratur blev då ett distraktionsmoment eftersom vi flera gånger lämnade 

intervjusituationen för att titta på böckerna. Den sjätte intervjun ägde rum på huvudbiblioteket 

i kommun X. Även den intervjun påverkades i högre grad av omgivningen (främst av 

böckerna runt omkring oss men även av andra människor i rörelse) än vad som var fallet när 

intervjuerna skedde på mer avskilda platser.  

Två andra faktorer som kan påverka informanternas svar är längden på intervjun och om man 

använder någon sorts inspelningsapparat (Holme & Solvang 1997 s. 107). Mina intervjuer tog 

cirka 30 minuter, förutom en som tog cirka 15 minuter. Jag spelade in intervjuerna med min 
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telefon. Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011 s. 52) anser att man ska föra 

anteckningar under intervjun även om man spelar in. Jag valde att anteckna gester, 

kroppsspråk med mera direkt efter intervjun då jag kände att antecknandet skulle ta för 

mycket fokus från samtalet. Men i och med det så kan jag ha missat att skriva ner någonting 

viktigt, som inte kunde spelas in. 

5.4 Forskningsetiska principer 

Det finns några forskningsetiska principer som man måste vara medveten om när man 

genomför bl.a. kvalitativa intervjuer. Dessa principer är (Ahrne & Svensson 2011 s. 30f, 

Holme & Solvang 1997 s. 334f) 

 Informationsprincipen, som innebär att informanterna har blivit informerade om vad 

studien handlar om. 

 Samtyckesprincipen, vilket innebär att informanterna har gett sitt samtycke till att vara 

delaktiga i studien samt att de när som helst, innan studien är publicerad, kan dra 

tillbaka sin medverkan. 

 Konfidentialitetsprincipen, som innebär att de informanter som deltar i studien inte ska 

gå att identifiera utifrån den information som presenteras i studien. 

 Nyttjandeprincipen, vilket innebär att personuppgifter som samlats in för studiens 

ändamål inte får användas på något sätt som kan skada informanten. 

Mina informanter blev innan intervjuerna började informerade om vad min studie handlade 

om, att de hade rätt att avbryta eller ta tillbaka sin utsaga och att deras deltagande skulle 

anonymiseras. Vidare berättade jag också att jag endast skulle använda deras utsagor i min 

studie och att jag vid studiens godkännande skulle radera de inspelade filerna.  

5.5 Material 

Mitt empiriska material består av en sammanställning av sex stycken intervjuer. Intervjuerna 

är genomförda med sex informanter från sex olika förskoleenheter inom kommun X. 

Mina informanter innehar olika befattningar inom sin förskoleenhet. Två av informanterna är 

verksamma på fristående förskoleenheter medan övriga informanter är arbetar på kommunala 

förskoleenheter.  

Utöver det har mina informanter representerat en relativt homogen grupp gällande kön, ålder 

samt verksamma år inom förskolans verksamhet. Jag har inte sett några särskiljande mönster i 
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svaren som kan kopplas till kön, ålder eller verksamma år och jag väljer därför att inte 

redogöra för dessa saker.    

Jag kommer i analys och resultatredovisningen ibland benämna mina informanter för P1-P6. 

Detta för att underlätta läsningen i vissa avsnitt.  

6 Analys och resultatredovisning 
Jag har valt att organisera mitt resultat och min analys utifrån teman som har varit centrala i 

mitt empiriska material. Detta har resulterat i fyra stycken huvudteman, skönlitteraturens roll i 

förskolan, behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur, behovet kontra läroplanen samt 

berättande i olika former.  

6.1 Skönlitteraturens roll i förskolan 

Detta avsnitt handlar om vilken betydelse skönlitteratur har för förskolans verksamhet på de 

berörda förskoleenheterna och vad pedagogerna eftersträvar i sitt arbete med skönlitteratur. 

Det säger någonting om hur personalen arbetar samt hur de tänker angående det skönlitterära 

utbudet. För att få en inblick i vilken roll skönlitteraturen har i förskolans verksamhet frågade 

jag mina informanter vad de anser att syftet med att läsa tillsammans med barn är och vilka 

deras viktigaste kriterier är när de införskaffar skönlitteratur till verksamheten.  

De böcker som finns tillgängliga i verksamheten är antingen inköpta av förskolan, lånade från 

ett bibliotek eller så har någon gett böckerna till förskolan, t.ex. familjer som har tröttnat på en 

bok. Hur stor andel av böckerna som är lånade eller som tillhör förskolan varierar på de olika 

förskoleenheterna, beroende på intresse för biblioteksbesök och avstånd till ett bibliotek. 

6.1.1 Språkberikande samt bekantskap med skriftspråket 
Samtliga av mina informanter betraktar skönlitteratur som ett verktyg för att berika barns 

språk och den språkberikande aspekten anses vara ett av huvudsyftena med att läsa 

tillsammans med barnen. Litteraturpedagogen Agneta Edwards (2008 s.16ff) anför att det 

starkaste nyttoargumentet för att arbeta med skönlitteratur tillsammans med barn är just den 

språkutvecklande effekten. 

Fyra av mina informanter är verksamma på kommunala förskoleenheter och inom kommun X 

satsar man just nu på barns språk. En av informanterna berättar att det för tre år sedan 

startades ett projekt som har till syfte att främja språkutvecklingen hos barn och att projektet 

utgår från Matteuseffekten. Så här förklarar informanten Matteuseffekten: 
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Just som bibelcitatet säger, har du något så får du mer, men den som har lite skall 

också tagas ifrån allt. Och så fungerar det med språket, får du en tidig språknyckel 

då kan du förkovra dig mer och då får du mer [språk], du får ett försprång och det 

blir en god spiral. Men får du en dålig start, en dålig förutsättning för att 

tillgodogöra dig litteratur eller litteracitet, läsförmågan överhuvudtaget, då saknar 

du nyckeln till högre studier och till en position i samhället. (P5) 

De andra tre informanterna som också är verksamma på kommunala förskoleenheter förklarar 

hur språkprojektet påverkar verksamheten rent konkret. En del av projektet är skönlitteratur 

och hur man med hjälp av den kan vidga barns begreppsvärld. Informanterna förklarar att 

genom berättelser av olika slag sätter man in begrepp i ett sammanhang och det blir då lättare 

för barnen att koppla begreppet en bekant företeelse. Ett mål i projektet är att alla barn ska få 

ta del av en berättelse (på något sätt) minst en gång om dagen. Dock påpekar en av 

informanterna att de på hens förskoleenhet inte kom upp i det, men att de har ”minst en gång 

om dagen” som ett strävansmål. 

Alla informanterna anser att skönlitteratur är språkberikande, detta kan beror på det 

språkprojekt som finns i kommun X där man bl.a. arbetar med litteratur för att främja barns 

språkutveckling. Men då även mina två informanter från fristående förskoleenheter berör 

detta som en viktig aspekt av att läsa tillsammans med barn kan det också bero på en allmän 

uppfattning om skönlitteraturens påverkan på språkutvecklingen.  

En annan aspekt av att läsa skönlitteratur tillsammans med barn är skriftspråket. Fyra stycken 

av informanterna anser att genom arbete med skönlitteratur kommer barn i kontakt med 

skriftspråket, vilket förhoppningsvis underlättar för dem senare när de själva ska börja läsa. 

Två av informanterna ger exempel på hur man jobbar med skriftspråket. En av dem beskriver 

hur viktigt det är att barnen förstår att de krumelurer som vi kallar för bokstäver har ett värde 

och att bokstäverna sammansatta kan förmedla ett budskap till läsaren. Hen brukar även räkna 

bokstäver, ord och meningar tillsammans med barnen, hen får därmed in matematik i arbetet 

med skönlitteratur. Den andra informanten berättar att man precis har börjat jobba med 

författare och att olika böcker ser olika ut. T.ex. har de på hens avdelning gjort barnen 

uppmärksamma på att både Gittan och gråvargarna och Lill-Zlatan och morbror raring är 

skrivna av Pija Lindenbaum. Något som informanten beskriver som en aha-upplevelse för 

barnen. Att bli bekant med skriftspråket genom högläsning är en av de effekter av att läsa 

tillsammans med barn som Edwards (2008 s.20) tar upp. 
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6.1.2 Visa på en mångfald 
Hälften av informanterna berättar att man ser skönlitteratur som ett sätt att visa på likheter och 

olikheter, d.v.s. att det finns många olika sätt att vara samt leva på. De poängterar att det är 

viktigt att ha en bredd på de böcker som finns tillgänglig i verksamheten. En av informanterna 

kopplar detta resonemang till läroplanen och värdegrundskapitlet, där det står att förskolan 

ska visa på en mångfald. En annan informant beskriver hur skönlitteratur också kan ge barn 

karaktärer att identifiera sig med, så här säger hen:  

Varje barn i förskolan ska ha rätt att någon gång bli speglad, att känna att det här 

är jag. Och har vi bara böcker som speglar någon slags vithetsnorm eller 

kärnfamiljsnorm då blir inte alla speglade, utan vi ska ha ett brett urval. (P5) 

Kåreland (2009) framhåller att skönlitteratur med fördel kan användas som ett verktyg för att 

synliggöra olika förhållanden, levnadsvillkor samt sätt att agera och att detta skulle ge läsaren 

en möjlighet att ta andra människors perspektiv. Det är detta som de tre informanterna ger 

uttryck för när de talar om att skönlitteratur kan användas för att visa på likheter och olikheter. 

Genom att ha en bredd på den tillgängliga skönlitteraturen får läsaren möjlighet att ta många 

olika individers perspektiv.  

6.1.3 Normförmedlare 
Ett annat användningsområde för skönlitteratur i förskolan är ”kompisteman”, fem av sex 

informanter berör detta. På två av förskoleenheterna arbetar man just nu med ”kompistema” 

och vad det innebär att vara en bra kompis. På de andra tre förskoleenheterna har man tidigare 

använt sig av skönlitteratur för att visa på hur man bör bete sig mot varandra.  

Davies (2003) argumenterar för att berättelser ger barn skisser för vad som är accepterat 

beteende och vad som inte är accepterat. Detta påverkar sedan det handlingsutrymme som 

barnen upplever att de har. Även Kåreland (2005b) uttrycker att skönlitteratur har en stor 

betydelse för barns uppfattning om rådande normer. Genom berättelser av olika slag tar barn 

del av de normer som finns i samhället.  

Det är skönlitteraturens förmåga att förmedla normer som informanterna utnyttjar när de 

arbetar med olika varianter av ”kompisteman”. De försöker med hjälp av skönlitteratur 

förstärka den skiss som beskriver hur man bör behandla andra, vilket innebär att 

informanterna, åtminstone undermedvetet, har en förståelse för att skönlitteratur kan fungera 

som normförstärkare. Dock är frågan vilka normer som man är medveten om att 

skönlitteraturen förstärker. Sjögren och Jonstoij (2009) samt Robinson (2005) skriver att 
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böcker är ett av de medier som förmedlar heteronormativa värden till bl.a. barn. Reimers 

(2008) tar upp att majoriteten av människorna i vårt samhälle sällan reflekterar över vilka 

heteronormativa värden som förmedlas i olika interaktioner eftersom dessa anses så självklara 

att de blir osynliga. Detta innebär att skönlitteratur förstärker heteronormen, men att mina 

informanter kanske inte är medvetna om detta då de eventuellt inte ser de heteronormativa 

uttryck som finns i böcker.  

6.1.4 Underlag för diskussion, temaarbeten samt roliga böcker 
Ytterligare ett syfte med att läsa skönlitteratur tillsammans med barn är att skapa en 

diskussion. Fem av informanterna berör hur skönlitteratur kan leda till diskussioner. Utifrån 

intervjuerna har jag delat upp diskussionsaspekten i två delar. För det första kan det röra sig 

om spontana diskussioner som uppstår under läsningens gång, om t.ex. ett ord eller en 

företeelse som barnen inte är bekanta med. Här poängterar informanterna att det är viktigt att 

man låter barn komma in, att man ger barn tid att stanna upp och fundera över vad det är som 

står i boken. En av informanterna ger exempel på hur det hade uppstått en diskussion om vad 

ett instrument är. För det andra kan det vara så att en pedagog läser en viss bok med syfte att 

starta en diskussion. T.ex. berättar en informant att man på förskoleenheten hade haft en 

kollega som avled och för att hjälpa barnen att bearbeta detta lånade man olika böcker med 

temat döden som kunde fungera som en katalysator för samtal.  

Andra aspekter som påverkar vilken skönlitteratur som finns tillgänglig i förskolans 

verksamhet är följande: temaarbeten, böcker som barnen kan samlas vid samt roliga böcker 

som skapar läslust. Om man på en förskola arbetar med ett särskilt tema så är det vanligt att 

pedagogerna utgår från temat när de t.ex. lånar böcker. Exempel på teman kan vara spindlar 

eller vatten. Avsikten med att låna böcker utifrån ett tema är enligt informanterna dels 

faktamässigt och dels för att få fler perspektiv på ett tema, t.ex. vad vatten har för betydelse 

för människor i Afrika. Flertalet informanter lyfter den sociala samvaron som en aspekt av att 

läsa böcker med barnen, enligt dem blir läsning någonting positivt som skapar ett lugn i 

barngruppen.  

Häften av informanterna uttrycker att roliga böcker kan skapa en lust för läsning. Jag vill 

poängtera att två av dessa informanter nämner roliga böcker när vi talar om normer, de menar 

att man kan läsa böcker bara för att de är roliga oavsett om de reproducerar normer eller inte. 

En av dem uttrycker att det är okej att läsa de böcker man vill så länge man har reflekterat 

över och kan motivera varför man läser just den boken trots att vissa normer förmedlas. 
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[A]lltså ibland är det ju bara för att det är en väldigt rolig bok, det finns ju 

favoritböcker. Som vi läser och skrattar glatt åt både vi och barnen, som barnen 

kan utantill i stort sätt. [ … ] Och det är ju inget syfte mer än att det är väldigt 

roligt egentligen. (P4) 

De två informanterna uttrycker alltså att ibland måste läslusten och de roliga böckerna gå före 

det normkritiska arbetet. Under intervjuerna verkar det som att de gör en åtskillnad mellan 

roliga böcker och normkritisk skönlitteratur, de talar om roliga böcker i kontrast till 

normkritiska böcker.  Kåreland (2005b s.358) skriver att det finns vissa tendenser till att 

läslust har blivit ett honnörsord som får styra i den pedagogiska reflektionen på bekostnad av 

tankar rörande genus, etnicitet och sociala skillnader. Till viss del låter de två informanterna 

läslusten styra vilken bok som skall läsas vid t.ex. en sagostund. Dock tillhör dessa 

informanter dem som anser att man behöver ha en bredd på det tillgängliga bokutbudet. Om 

man har en stor variation på skönlitteraturen kanske man känner att man ibland kan tillåta sig 

att läsa en rolig bok som reproducerar heteronormen.  

6.2 Behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur 

I detta avsnitt kommer jag att presentera vad informanterna säger angående olika 

familjekonstellationer i skönlitteratur och vilket behov de ser av att arbeta med olika 

familjekonstellationer. Detta avsnitt är indelat i fyra delar: normkritiskt perspektiv, behovet av 

icke-heteronormativ skönlitteratur – alltid, behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur – för 

identifiering samt behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur – vid diskriminering.  

6.2.1 Normkritiskt perspektiv 
Genom de olika intervjuerna blev jag uppmärksammad på att det nyligen påbörjades ett 

kommunövergripande projekt i kommun X som innebär att man inom förskolans verksamhet 

skall utgå från ett normkritiskt perspektiv. Detta kan ha haft en direkt påverkan på hur 

informanterna verksamma på kommunala förskoleenheter tänker angående icke-

heteronormativ skönlitteratur. Den normkritiska satsningen innebär bl. a. att alla pedagoger i 

kommunen ska få gå på en föreläsning som hålls av en representant från ”OLIKA förlag” och 

att varje förskola ska få ett bokpaket från förlaget. På ”OLIKA förlag” vill man; 

[G]e ut böcker som utmanar stereotyper och förlegade normer på ett naturligt sätt i 

roliga och spännande berättelser. OLIKA garanterar böcker som skildrar samtiden 

med all sin variation – så att alla barn kan känna igen sig! (OLIKA förlag 2013) 
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De föreläsningar som ”OLIKA förlag” håller i syftar till att upplysa åhörarna om genus, 

mångfald och normkritik samt hur man som pedagog kan arbeta för att utmana stereotyper 

och normer.  

Fyra stycken av mina informanter är verksamma inom en kommunal förskoleenhet. Den ena 

är drivande i arbetet med att införa ett normkritiskt perspektiv på förskoleenheterna i kommun 

X, hen förespråkar att man ska ha en bredd på litteraturen så att alla barn någon gång har 

möjlighet att se sig själv i boken. Åtminstone två av de andra informanterna har nyligen varit 

på föreläsningen som hålls av ”OLIKA förlag”. Den ena informanten berättar att hen har varit 

på en föreläsning för två dagar sedan och att deras förskoleenhet skulle få ett bokpaket med 

normkritiska böcker. Den andra informanten berättar att:  

[V]i har gått mer utbildning i normkritiskt perspektiv och det har gjort att vi 

kanske tänker till lite extra. Vi måste nog gå igenom böckerna, för mycket är 

gammal litteratur och sån som kanske inte är så lämpad. (P6) 

P6:s uttalande tyder på att föreläsningen har sått ett frö angående vilka sorters normer som 

kan förmedlas genom skönlitteratur och att detta påverkar hur informanten tänker angående 

det skönlitterära utbudet.  

Sahlström (2006) kommer i sin rapport fram till att det krävs en större kunskap hos bl.a. 

förskolepersonal om vad det innebär att tala om sexuell läggning samt heteronormen för att 

verksamheten ska kunna bedrivas från en icke-heteronormativ utgångspunkt. I Skolverkets 

(2009) rapport lyfts förskolepersonalens roll som normskapare upp och nödvändigheten att 

personalen reflekterar över sina egna normer samt värderingar. Även Dahlén (2006) beskriver 

hur pedagoger överför normer till barn genom den fakta och de perspektiv som de väljer att 

förmedla. Föreläsningen från ”OLIKA förlag” ger den kunskap som Sahlström efterfrågar 

rörande hur heteronormen förmedlas. Detta får informanterna att reflektera över sin egen roll 

som normskapare, vilket visar sig i att de har börjat fundera över vilka normer deras böcker 

förmedlar. Att ha en medvetenhet om vilka normer som förmedlas i olika böcker gör att man i 

större mån kan välja vad det är man vill förmedla, genom att göra medvetna val av fakta samt 

perspektiv. 

Den fjärde informanten säger att familjekonstellationer inte är någonting som man tänker på, 

då det inte finns något behov av det i barngruppen just nu (mer om det nedan). Hen nämner 

ingenting under intervjun om att man inom kommunen ska börja arbeta utifrån ett 

normkritiskt perspektiv eller att hen har varit på en föreläsning. Eftersom vi under intervjun 
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talar om normer samt hur normer förstärks och hen inte nämner projektet från kommunen 

eller någon föreläsning så gör jag antagandet att hen inte har varit på föreläsningen ännu.  

De olika svaren, relaterade till en fördjupad kunskap om vad normkritiskt perspektiv innebär, 

visar hur heteronormen påverkar människors sätt att tänka. Reimers (2008)  samt Edemo och 

Rindå (2004) skriver att människor gör heteronormativa antaganden hela tiden utan att 

reflektera över att det är just det som de gör. I rapporterna från Sahlström (2006) och från 

Skolverket (2009) framgår det att man oftast tänker på icke-heterosexuella läggningar när 

man pratar om sexuell läggning, man glömmer bort att den heterosexuella läggningen också 

är en sexuell läggning, som man genom sitt agerande förmedlar till barn. Enligt Robinson 

(2005) fostras alla människor in i heterosexualitet från födseln, vilket innebär att man inte ser 

sitt eget heteronormativa beteende. Även Wasshede (2010) beskriver hur människor fostras in 

i att se kärnfamiljen som det övergripande samhällsmönstret för hur en familj ska se ut. I 

ljuset av detta blir den fjärde informantens svar ett resultat av informantens egna fostran in i 

en heteronormativ värld. Informantens svar tyder på att hen inte är medveten om att hen 

förmedlar heteronormativa värden, i enlighet med Reimers (2008) samt Edemo och Rindå 

(2004). Den kunskap som Sahlström (2006) efterfrågar angående heteronormen och sexuell 

läggning innebär att människor får upp ögonen för hur de själva är normskapare genom sitt 

agerande. Efter att man har blivit medveten om hur man oreflekterat förmedlar 

heteronormativa värden kan man börja vidta åtgärder för att förminska det egna agerandet 

som förstärker heteronormen. Att informanten säger att det inte finns något behov av 

skönlitteratur som berör olika familjekonstellationer just nu kan alltså bero på att hen inte 

tänker på den heterosexuella läggningen som en läggning som hen undermedvetet förmedlar 

till barnen. 

6.2.2 Behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur- alltid 
På frågan om informanterna tänker på vilka familjekonstellationer som är representerade i 

skönlitteraturen när de väljer böcker svarar fyra stycken av dem att det gör de, varav tre själva 

tar upp familjekonstellationer innan jag frågar om det. De fyra informanterna förespråkar att 

det hela tiden ska finnas ett skönlitterärt utbud som visar på en mångfald. De anser att det är 

ett behov som alltid finns i en barngrupp och att man inte ska behöva springa ut och köpa en 

bok om adopterade barn ifall det börjar ett adopterat barn i barngruppen. Utan det ska alltid 

finnas böcker som visar för barn att människor lever på olika sätt.  Så här säger en av 

informanterna angående det skönlitterära utbudet: 
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Och jag har svårt att tänka mig att, nu fick vi två stycken mammor här på den här 

förskolan, mamma, mamma, barn, då ska vi köpa en sådan bok. Utan det ska ingå 

i det ordinarie biblioteket alltid. Inte på förekommen anledning, utan det ska ingå i 

det normala [utbudet]. (P3) 

Jonsson (2006) skriver att pedagoger rekommenderas att arbeta med skönlitteratur som har 

olika familjekonstellationer i handlingen för att göra små barn uppmärksamma på skillnader i 

familjeförhållanden. Detta för att motverka den diskriminering och trakasserier som kan 

uppstå senare i livet. Som Skolverket (2009) tar upp så grundar sig mycket av den 

diskriminering och de trakasserier som förekommer i skolan på de normer som finns inom 

utbildningsväsendet. Östlund (2006) anför att värderingar grundläggs tidigt i livet och att de 

barn som går på förskola fortfarande är öppna för olikheter. Vidare menar Östlund att ett 

förtigande, om t.ex. en viss familjekonstellation, sänder ut signaler om att just den 

familjekonstellationen inte är värd att nämna. Med utgångspunkt i detta kan man se behovet 

av att alltid ha icke-heteronormativ skönlitteratur tillgänglig som en vilja hos informanterna 

om att motverka senare diskriminering. Genom att alltid erbjuda skönlitteratur som visar på 

en mångfald, låter man barn bli medvetna om att det finns skillnader mellan människor men 

att alla är lika mycket värda oavsett levnadsförhållanden. Om barn via skönlitteratur får se att 

alla människor är lika mycket värda påverkar det de värderingar och normer som senare 

skulle kunna leda till diskriminering av samt trakasserier mot den Andra. 

En aspekt av normkritisk skönlitteratur som tre av de fyra informanterna tar upp är att det i 

böckerna inte ska göras en stor sak av det som är ”annorlunda”. De efterfrågar böcker som är 

subtila och där ”annorlundaskapet” inte uppmärksammas just för att det är annorlunda utan att 

det är en naturlig del av boken, här nämns Abborrens ränder av Stefan Casta. En av 

informanterna säger så här: 

Sen tror jag att hela den här biten med funktionshinder, det känner jag att det finns 

väldigt lite litteratur kring. [ … ] Att man skulle behövt ha mera böcker kring det, 

utan att det (funktionshindret, författarens anm.) sticker ut. Att det finns barn i 

rullstolar som gör samma hyss som Emil. (P6) 

På frågan om informanterna talar om de normer och stereotyper som förmedlas i skönlitteratur 

tillsammans med barnen, svarar samtliga att det gör de inte. Utifrån informanternas svar 

uppfattar jag det som att man anser att det räcker med att balansera upp de normförstärkande 

böckerna med böcker som är normkritiska. Så här svarar en av informanterna när jag undrar 

hur de gör med böcker som innehåller stereotyper, t.ex. väldigt feminina flickor eller 

maskulina pojkar:  
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Det börjar komma väldigt bra böcker, det finns någon med en prinsessa som 

räddar prinsen från en drake. Och sen kan vi ju själva göra om en saga, man 

återberättar den på något vis. Det kanske inte är prinsen [som räddar prinsessan]. 

Sen tänker vi kanske inte så mycket på att…att pojkar inte ska få vara killar och 

flickor inte ska få vara flickor. Utan vi försöker nog mer att det ska läggas till det 

motsatta (d.v.s. lägga till böcker som inte är stereotypa, författarens anm,). (P4) 

En annan av informanterna, P5, menar att det inte är en bra idé att tala om stereotyper, då 

dessa redan är överrepresenterade och att samtal om dem tillsammans med barnen endast 

skulle förstärka normen ännu mer. Dock säger P5 att det är viktigt att vara normkritisk i 

många olika medier: 

Där handlar det om att ha många olika alternativ normkritiskt. Nej, man behöver 

inte ha 300 böcker på sin avdelning som representerar varje typ av sätt att leva 

eller se ut eller vara. Men har man något som går genom på allt, t.ex. en 

vithetsnorm eller en kärnfamilj representerad på både pusslet, i sången, i boken 

och på affischen då är man illa ute. Kan du ha den konstellationen på pusslet, den 

konstellationen i en sång, den i en bok och den här på affischen ja men då, då är 

det i alla fall fyra olika sätt, allt behöver inte vara i samma typ av media. (P5) 

Sjögren och Jonstoij (2009) skriver att människor kommer i kontakt med heteronormativa 

värden genom olika medier och att detta bidrar till en exkludering av de personer som inte 

identifierar sig själva som heterosexuella. Även Robinson (2005) beskriver hur barn fostras in 

i en heteronormativ värld genom interaktioner med olika medier. P5:s tankar om att låta olika 

medier samverka för att försöka hejda heteronormens (eller vithetsnormens) effekt på barn 

stämmer väl överens med det som Robinson samt Sjögren och Jonstoij säger.  

Bromseth (2010), Sjögren och Jonstoij (2009) samt Edemo och Rindå (2004) säger alla att 

rådande normer måste synligöras och ifrågasättas för att gränserna för vad som är accepterat 

beteende ska kunna vidgas. Informanternas svar står i kontrast till detta, P5 menar ju till och 

med att samtal om stereotyper skulle förstärka de normer som finns.  

De fyra informanterna som anser att det alltid finns ett behov av icke-heteronormativ 

skönlitteratur arbetar i enlighet med den förändringsstrategi som Kumashiro (2002) benämner 

Utbildning om den Andra. Enligt Kumashiro innebär Utbildning om den Andra att man 

genom undervisning försöker visa för elever att den Andra är precis likadan som majoriteten. 

Detta görs ofta genom särskilda teman som är skilda från den ordinarie undervisningen, vilket 

leder till att den Andra fortsätter exkluderas och betraktas som något annorlunda som måste 

behandlas på ett särskilt sätt. Informanterna försöker med hjälp av skönlitteratur normalisera 

den Andra och visa för sin/a barngrupp/er att det finns en stor variation i levnadssätt. Men om 
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den skönlitteratur som tas in för att normalisera den Andra fokuserar på det som är annorlunda 

(att det är annorlundaskapet som är bokens tema) så kommer litteraturen istället förstärka den 

Andras position som avvikande. Detta visar åtminstone tre av de fyra informanterna en 

medvetenhet om då de efterfrågar böcker som är subtila och där handlingen inte kretsar kring 

det som är annorlunda, utan där det annorlunda bara utgör en kuliss t.ex. en bok som handlar 

om hyss och huvudpersonen är ett rullstolsburet barn. 

6.2.3 Behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur – för identifiering 
På frågan om familjekonstellationer i böcker är någonting som informanten tänker på svarade 

P1 nej. P1 berättar att hen inte brukar reflekterar över vilka familjekonstellationer som finns 

representerade i skönlitteraturen som är tillgänglig på förskoleenheten. Men hen brukar prata 

med barnen om att man kan vara kär i en pojke även om man själv är pojke. P1 beskriver det 

som att hen vidgar barnens världar angående vem man kan vara kär i genom att prata om det. 

Hen anser att det inte finns tid till att tänka på vilka familjekonstellationer som finns i 

skönlitteraturen, utan det är redan så mycket som ska hinnas med. Men hen anser att det kan 

finnas ett behov av att ha icke-heteronormativ skönlitteratur tillgänglig i verksamheten i de 

barngrupper där det finns barn som inte tillhör en kärnfamilj. Just nu har man i P1:s barngrupp 

ett barn som är adopterat och på förskolan finns det ett barn som har samkönade föräldrar, så 

här säger P1 angående det: 

Nu vet det här barnet inte jättemycket, men när [hen] vet mer om sitt ursprung, då 

kanske man tittar på den biten, om att vara adopterad. Vi har på förskolan idag ett barn 

med två mammor, och när [Kim] kanske kommer upp hit (till P1:s avdelning, 

författarens anm.), jamen då är det ju aktuellt. (P1) 

Jag ser vissa paralleller i P1:s resonemang angående när det finns ett behov av att arbeta med 

olika familjekonstellationer med den förändringsstrategi som Kumashiro (2002) kallar för 

Utbildning för den Andra. Kumashiro menar att denna sorts förändringsstrategi innebär att 

undervisningen anpassas efter den Andras behov, t.ex. tjejgrupper på idrottslektionerna för att 

stärka tjejerna i sin idrottsutövning. Anpassningen av undervisningen efter den Andras behov 

skulle enligt Kumashiro innebära att man fokuserar på den negativa erfarenheten av den 

Andra och den Andra uppfattas därmed som ett problem. P1 anser att det finns ett behov av 

att ha icke-heteronormativ skönlitteratur tillgänglig om det finns barn på avdelningen som 

behöver den sortens litteratur att identifiera sig med. Om man kopplar det till Utbildning för 

den Andra så ser man att P1 vill anpassa undervisningen, genom att förändra det skönlitterära 

utbudet, för att passa den Andras behov. Men jag ser inget som tyder på att ett någorlunda 
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förändrat skönlitterärt utbud skulle innebära att den Andra uppfattas som ett problem. 

Eventuellt skulle det innebära vissa negativa konsekvenser för P1 som måste lägga lite mer tid 

på att reflektera över vilka familjekonstellationer som är representerade i de tillgängliga 

böckerna.  

6.2.4 Behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur – vid diskriminering 
Även P2 svarar att familjekonstellationer inte är någonting som man har tänkt på när man har 

valt tillgänglig skönlitteratur. På P2:s förskoleenhet arbetar man den här terminen med sagor 

som tema samt ”kompistema”, och det är detta som har styrt vilken skönlitteratur man har 

tagit in i verksamheten. På frågan om det finns ett behov av att ha icke-heteronormativ 

skönlitteratur i verksamheten svarar hen så här; 

När vi gjorde vår lokala likabehandlingsplan, så har vi inte sett några sådana områden 

som kan kännas kränkande eller som kan tänkas behöva tas upp i något sammanhang. 

Det är ingenting sånt som har florerat bland barnen, att man har ifrågasatt eller pekat ut 

eller gjort någonting. (P2) 

Här överensstämmer P2:s uppfattning om avsaknad av kränkningar och diskriminering bland 

barnen på förskolan med det som framkom i Skolverkets (2009) rapport Diskriminerad, 

trakasserad, kränkt? Skolverket skriver att det sällan eller aldrig förekommer diskriminering 

eller trakasserier baserade på sexuell läggning bland barn på förskola. Men Östlund (2006) 

framhåller att redan i förskolan läggs grunden för framtida värderingar, värderingar som 

senare i livet kan leda till diskriminering och trakasserier. Ett sätt att göra små barn 

uppmärksamma på skillnader i levnadssätt med syfte att minska senare diskriminering är att 

använda sig av icke-heteronormativ skönlitteratur (Jonsson 2006). Robinson (2005) anser att 

det förmedlas heteronormativa värden via skönlitteratur. Även Davies (2003) samt Kåreland 

och Lindh-Munther (2005) beskriver hur normer förmedlas genom skönlitteratur. Genom att 

den heterosexuella läggningen har status som den normala och överlägsna sexuella 

läggningen betraktas all annan läggning som onormal (Robinson 2005, Edemo & Rindå 

2004). Just nu finns det på P2:s förskoleenhet inte några diskriminerande eller kränkande 

beteenden bland barnen, som personalen är medveten om. Men valet att inte reflektera över 

vilka familjekonstellationer som finns representerade i skönlitteraturen innebära att de 

värderingar som barnen utvecklar färgas av de heteronormativa värden som enligt Robinson 

förmedlas genom böckerna. Detta kan medföra att barnen kommer betrakta andra 

familjekonstellationer som onormala, vilket Edemo och Rindå menar är en konsekvens av att 
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heterosexualitet betraktas som det normala. Dessa värderingar kan senare leda till 

diskriminering och trakasserier, i enlighet med Östlunds resonemang.  

Jag ser vissa likheter med det förhållningssätt som P2 har till att använda icke-heteronormativ 

skönlitteratur, d.v.s. som ett sätt för att stävja befintlig diskriminering, till det som Bromseth 

(2010) kallar för toleranspedagogik. Utgångspunkten för de arbetssätt som kan gå under 

benämningen toleranspedagogik är att visa att den Andra är likadan som de som tillhör 

normen. Enligt Bromseth vill man genom detta skapa en empati för den Andra, vilket ska leda 

till att majoriteten lär sig tolerera den Andra och slutar diskriminera de personer som inte 

tillhör normen. P2 anser att det finns ett behov av icke-heteronormativ skönlitteratur när 

sexuell läggning kan leda till diskriminering bland barn. Hen kan då tänka sig att använda 

skönlitteratur för att visa för barn som tillhör normen att det finns många olika sätt att leva på 

och att alla människor är lika mycket värda oavsett sexuell läggning.  

Ett tillfälle när det blir tydligt att heteronormen påverkar vad människor som tillhör normen 

uppfattar är när P2 berättar om de böcker som finns på förskoleenheten. Hen berättar att 

många av de böcker som finns i verksamheten utgår från ”kompistemat” eller djur och där 

uppfattar man inte så mycket om huvudpersonernas familjerelationer. Även en annan av 

informanterna framhåller att många av de böckerna som finns på förskoleenheten handlar om 

djur som inte lever i familjer, t.ex. Grodan-böckerna av Max Velthuijs. Detta är något som 

Kåreland och Lindh-Munther (2005 s. 138) också har sett i sin studie, att eventuella familjer i 

skönlitteratur för små barn oftast finns i periferin och inte har någon framträdande roll. Men 

som exempel på en saga där det inte förekommer familjer anger P2 Guldlock och de tre 

björnarna, för den handlar ju bara om tre björnar och ingen familj. Medan P2 pratar kommer 

hen på att sagan handlar ju om mamma björn, pappa björn och lilla björn, en kärnfamilj helt 

enkelt. Det är lätt hänt att man inte tänker på sådana representationer då det är en 

familjekonstellation som betraktas som självklar, i enlighet med den heteronorm som Reimers 

(2008) beskriver. Reimers skriver att majoriteten av människorna i vårt samhälle förväntar sig 

att alla individer ska identifiera sig själva som heterosexuella och att denna förväntning inte är 

någonting som man reflekterar över. Att man missar olika representationer av t.ex. 

kärnfamiljen kan påverka det behov som förskolepersonal ser av att ha icke-heteronormativ 

skönlitteratur tillgänglig i verksamheten.  

http://www.adlibris.com/se/sok?q=Max%20Velthuijs
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6.3 Behovet kontra läroplanen 

Jag kommer i detta avsnitt koppla de behov som informanterna ser av icke-heteronormativ 

skönlitteratur till det som står i Läroplan för förskolan (Skolverket 2011). Jag har även ett 

underavsnitt som handlar om den makt som förskolepersonal har över vilken skönlitteratur 

som finns tillgänglig samt över vilken litteratur som läses. 

En av mina frågeställningar i denna studie är: 

 Hur överensstämmer den tillfrågade personalens syn på behovet av icke-

heteronormativ skönlitteratur med förskolans uppdrag att motverka traditionella 

könsmönster samt verka för barns öppenhet gentemot skillnader i levnadssätt? 

Under mina intervjuer är det endast två informanter som berör förskolans läroplan. Den ena 

säger så här: 

Och om man läser våran läroplan så tycker jag att det är jättetydligt med 

förskolans uppdrag, och hela värdegrundskapitlet, att vi ska visa på en mångfald. 

Och litteratur är ett sätt att göra det på. (P3) 

Denna informant är en av de fyra informanter som anser att det alltid finns ett behov av att ha 

icke-heteronormativ skönlitteratur tillgänglig i verksamheten. Den andra informanten som 

berör läroplanen under intervjun gör det när vi talar om deras sagotema som har till syfte att 

berika barns språk. Så här säger hen: 

[J]a det är ett av målen i läroplanen som vi har, eller ett par av målen.  

[ . . . ] 

Så att man bygger på [sagotemat] med att ta in naturen i det hela och det blir även 

skapande då som jag sa tidigare. Så det blir ju egentligen flera målområden som 

kommer med på köpet kan man säga. (P2) 

Denna informant anser att det finns ett behov av icke-heteronormativ skönlitteratur vid 

diskriminering. Det som informanten säger är att man med hjälp av skönlitteratur kan arbeta 

med många olika målområden i läroplanen. Men hen berör aldrig att skönlitteratur kan 

användas för att arbeta med den värdegrund som förskolan ska stå för, dock tillhör denna 

informant dem som arbetar med ett skönlitterärt ”kompistema” för att visa på hur man bör 

bete sig mot varandra. Informanten är alltså på något plan medveten om att skönlitteratur kan 

användas för att förmedla normer, något som både Davies (2003) och Kåreland och Lindh-

Munther (2005) skriver om. 



30 
 

Utifrån intervjuerna kan jag som sagt urskilja tre olika sätt att se på behovet av icke-

heteronormativ skönlitteratur, nämligen alltid, för identifiering och vid diskriminering.  

I förskolans läroplan står det att verksamheten ska utveckla barnens ”öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” samt ”uppmuntra och stärka barnens 

medkänsla och inlevelse i andra människors situation” (Skolverket 2011 s. 4). Det står också 

att detta förslagsvis kan göras genom konkreta erfarenheter och genom att förskolans 

grundläggande värderingar är synliga i den dagliga verksamheten (ibid.). Konkreta 

erfarenheter av andra människors liv kan man, enligt Kåreland (2009), få genom 

skönlitteratur. Även Jonsson (2006) skriver att skönlitteratur är verktyg som kan användas för 

att visa på samt öka öppenheten för t.ex. skilda familjeförhållanden. Både Robinson (2005) 

och Wasshede (2010) skriver att människor fostras in i heterosexualitet genom interaktioner 

med olika medier och att detta begränsar personernas tankesätt.  

Inställningen, som fyra av informanterna har, att det alltid finns ett behov av icke-

heteronormativ skönlitteratur i förskolans verksamhet stämmer väl överens med det som står i 

läroplanen. Genom att alltid ha icke-heteronormativ skönlitteratur tillgänglig på förskolan 

visar man förskolans grundläggande värderingar i den dagliga verksamheten. Det blir även 

möjligt för barnen att ta del av andra människors levnadssätt genom konkreta erfarenheter. 

Om heteronormativa värden som förmedlas genom t.ex. skönlitteratur begränsar individers 

sätt att tänka rörande t.ex. familjekonstellationer, i enlighet med Robinson och Wasshed, så 

borde icke-heteronormativ skönlitteratur istället verka för en öppenhet gentemot olika 

familjekonstellationer, i enlighet med Jonsson. Den sortens öppenhet och respekt för olika 

levnadssätt som förskolans verksamhet ska arbeta för. 

Att endast se ett behov av icke-heteronormativ skönlitteratur för identifiering eller vid 

diskriminering stämmer inte överens med läroplanen på flera punkter. I Läroplan för 

förskolan (Skolverket 2011) står det att en av förskolans grundläggande värderingar är alla 

människors lika värde och att de grundläggande värderingarna ska vara synliga i den dagliga 

verksamheten. Edemo och Rindå (2004) skriver att den som tillhör majoriteten kan antingen 

fördöma eller omfamna den Andra genom sitt agerande. Vidare skriver Östlund (2006) att ett 

förtigande om en sexuell läggning säger mycket om vilken position den läggningen har i 

samhället och att värderingar som kan leda till diskriminering läggs tidigt i livet. Reimers 

(2008) beskriver att ofta förutsätts den Andra finnas någon annanstans, någonstans ute i 

samhället samt att människor oreflekterat förmedlar heteronormativa värden. Om en 
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förskoleenhets skönlitterära utbud består av böcker där ingen har reflekterat över de 

heteronormativa värden som förmedlas genom böckerna är sannolikheten stor att majoriteten 

av böckerna utgår från ett heteronormativt perspektiv. Genom att inte reflektera, agera och 

lyfta fram icke-heteronormativ skönlitteratur sänder man ut signaler om att den Andra inte har 

samma position i samhället som majoriteten har, i enlighet med Östlund, d.v.s. man gör inte 

det som Edemo och Rindå kallar för att omfamna den Andra. Om värderingar läggs tidigt i 

livet, som Östlund menar, hur skulle då ett heteronormativt skönlitterärt utbud som exkluderar 

den Andra kunna utveckla barnens öppenhet för skillnader i människors levnadssätt? 

Dessutom hur vet man när det finns ett behov av identifiering? Enligt Reimers antar 

människor som tillhör normen oftast att alla runt omkring sig också tillhör normen. 

Behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur för identifiering stämmer dock med andra delar 

av läroplanen. I Läroplan för förskolan (Skolverket 2011) står det att förskolan ska ta hänsyn 

till att barn har olika levnadsförhållanden och att de utifrån sina egna erfarenheter försöker 

förstå sin omvärld. Vidare står det att verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld. 

Genom att ta in böcker som barn kan identifiera sig med ger man barnen möjlighet att med 

utgångspunkt i det egna livet få nya perspektiv och kunskaper.  

Även behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur vid diskriminering uppfyller andra delar 

av läroplanen. Bl.a. står det i Läroplan för förskolan att: 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon an-

hörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket 

2011 s. 4). 

Som jag skrev ovan i detta avsnitt så kan icke-heteronormativ skönlitteratur användas för att 

minska diskriminering och verka för en öppenhet gentemot människors olika 

levnadsförhållanden. Edemo och Rindå (2004) samt Reimers (2008) skriver att människor 

inte alltid uppmärksammar de heteronormativa antaganden som de gör utan att reflektera över 

det. Ser man inte någon diskriminering bland barnen på sin förskoleenhet och inte heller 

märker de heteronormativa värden som förmedlas genom skönlitteratur, vilka kan verka 

exkluderande för den Andra, då är det förståligt att man inte ser något behov av att arbeta 

aktivt med icke-heteronormativ skönlitteratur. 
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6.3.1 Makt över det skönlitterära utbudet 
Under flera av intervjuerna kommer informanterna in på att man låter personliga preferenser 

styra vilka böcker man tar in i verksamheten eller vilka böcker man väljer att läsa/arbeta med. 

En av informanterna uttrycker sig så här angående vilka kriterier hen skulle utgå från vid 

införskaffandet av nya böcker: 

Då skulle jag kanske först och främst välja böcker som jag redan har läst och som 

jag vet att jag tycker är bra. Skulle jag köpa in helt nya böcker så skulle jag inte 

bara köpa in vilka böcker som helst, utan välja säkra kort så att säga, som jag vet 

är böcker som jag tycker är bra och som jag vet har bra värderingar. (P3) 

Zackariasson (2013) skriver om hur lärarstudenter valde att inte arbeta med icke-

heteronormativ skönlitteratur, trots att det var en av uppgifterna från deras lärosäte, på grund 

av deras handledare. Handledarnas argument för att inte arbeta med dessa böcker grundade 

sig inte i några styrdokument. Min informant uttrycker att hen skulle välja böcker som hen 

tycker är bra och som har bra värderingar, men vad händer om de värderingar som hen tycker 

är bra inte överensstämmer med de värderingar som tas upp Läroplan för förskolan? Om man 

som i Zackariassons fall låter åsikter som inte grundar sig i styrdokument styra vilka böcker 

man väljer att, eller låter någon annan, arbeta med?  

Under fyra av intervjuerna berättar informanterna att de gärna väljer att läsa böcker som de 

själva tycker om. En av informanterna uttrycker att som pedagog måste man gilla den bok 

som man läser, om man inte själv tycker om den så kan man inte engagera barnen och då blir 

läsningen meningslös. En annan informant, P6, säger så här; 

[M]an läser mycket det som man själv trivs med och känner igen sig i på något vis 

och kan stå för. Jag tror att som berättare har du en väldigt stor roll . Jag väljer i 

regel de böcker som jag tycker är bra böcker, än att jag går och plockar de här 

andra (normkritiska böckerna, författarens anm.) (P6) 

Edemo och Rindå (2004) beskriver hur den som tillhör normen har makten att antingen ta 

avstånd från eller omfamna den Andra. Dahlén (2006) skriver uttryckligen om pedagoger och 

deras maktposition över vilka perspektiv som de väljer att förmedla. Robinson (2005) anför 

att alla människor fostras in i ett heteronormativt tänkande från att man föds genom olika 

interaktioner. P6 säger att hen gärna läser böcker som hen trivs med och känner igen sig i. Om 

P6 under sin uppväxt dagligen har haft heteronormativa interaktioner, vilket Robinson anser 

att alla har, kommer hen att känna igen sig i de böcker som följer ett heteronormativt mönster 

och känna sig mest bekväm med dessa. Vilket kan leda till att de böcker som P6:s tycker mest 
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om kan vara sådana böcker som förstärker heteronormen. Om P6 då väljer att helst läsa 

böcker som hen känner igen sig i och tycker om, så kommer det att påverka de perspektiv som 

barnen får ta del av via skönlitteratur. Som Dahlén skriver så har pedagoger en stor makt över 

vilka perspektiv som förmedlas till barn och om det då endast är majoritetens perspektiv som 

delges så kommer det sända ut signaler att pedagogen inte omfamna den Andra.  

Även om informanterna helst läser böcker som de själva tycker om så kan deras preferenser 

förändras. Åtminstone två av informanterna har flera gånger fått omvärdera sina egna tankar 

angående vilka böcker som de anser är bra. Dels har det skett då informanterna har sett att 

barnen tycker väldigt mycket om en bok, här nämns Vad tänker du på? av Laurent Moreau, 

dels efter en invänjningsperiod, efter att informanten har läst en bok ett antal gånger så blir 

hen bekant med bokens estetik och har då lära sig att uppskatta den, här nämns Vem-böckerna 

av Stina Wirsén.  

Under intervjuerna passade jag på att fråga om det finns någon sorts böcker som 

informanterna inte vill ha i verksamheten och som de har svartlistat, eftersom det också är ett 

sätt att styra utbudet av skönlitteratur. På den frågan svarar samtliga att de inte har svartlistat 

några böcker. På flertalet av förskoleenheterna arbetar man efter principen att lägga till och 

komplettera istället för att ta bort. Men det finns vissa sorters böcker som informanterna inte 

själva skulle ta in i verksamheten och som de väljer att inte läsa under sina lässtunder, t.ex. 

Disney-böcker, serier eller mainstreamade böcker där man har tagit bort allt som kan leda 

tankarna till ett specifikt land (t.ex. böcker där bilarna kör i mitten för att både länder med 

höger- respektive vänstertrafik ska kunna relatera till boken). Informanterna ser dock ett eget 

värde i dessa böcker, exempelvis att barnen känner igen böckerna hemifrån, tycker att de är 

roliga eller kan relatera till dem. Tre av informanterna uttrycker att dessa böcker används som 

en sorts förbrukningsvara i verksamheten, medan andra böcker hanteras varsamt och står på 

särskilda ställen så är dessa böcker placerade på barnens nivå och de får vara med i leken. Så 

här säger en av informanterna: 

”[…] det är verkligen sådana böcker som står på barnens nivå. De är med i leken 

och går de sönder så går de sönder. Temaböcker kanske man inte hela tiden har i 

omlopp, eller väldigt dyra eller nya böcker, då tänker vi lite grann [på] vart dem 

står.” (P4) 

Östlund (2006) skriver att den uppmärksamhet som den Andra får berättar hur betydelsefull 

personer i maktposition tycker att den Andra är. I förskolans verksamhet skiljer man på olika 

sorters böcker utifrån vilket pedagogiskt värde som informanterna anser att böckerna har. 
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Utifrån informanternas svar går det att uttyda att det inte ägnas samma tanke åt vilka normer 

som dessa förbrukningsböcker förmedlar jämfört med reflektionen kring de andra böcker som 

finns i verksamheten. Det innebär att de olika böckerna förmedlar olika normer, men vilka 

normer uppfattar barnen som mest betydelsefulla. Är det Disney-böckerna m.fl. som är mest 

betydelsefulla eftersom de inte är undangömda eller är de andra böckerna mer betydelsefulla 

eftersom man plockar fram dem vid särskilda tillfällen? Det görs skillnad på böckerna, men 

om denna skillnad representerar samma sak för pedagogerna som för barnen går inte att säga. 

6.4 Berättande i olika former 

Samtliga informanter påpekar att inte allt berättande i förskolans verksamhet utgår från 

skönlitteratur, utan man använder sig bl.a. av flanosagor, sagopåsar, konkret material, 

naturmaterial och fantasin. Så här säger en av informanterna; 

[J]ag tycker också om berättelsen och sagan och storyn och hitta-på-sagor med 

barnen, som man inte har bok till. Men det kräver ju också att man har läst en hel 

del sagor, så man kan formen för sagor när man ska börja hitta på sagor 

tillsammans. (P3) 

Kåreland (2005b s.354) skriver att denna variation i berättandeformer troligtvis härstammar 

från en vilja att tillgodose barnens olika behov, förutsättningar och intressen, men att denna 

vilja sällan förenas med en avsikt att motverka traditionella könsmönster.   

På frågan om informanterna ibland ändrar på något i böckerna för att göra dem mer 

normkritiska svarar två av informanterna att man ibland byter kön på personer i böcker. Men 

då brukar barnen göra pedagogen uppmärksam på att det egentligen inte står så i boken eller 

att bilden inte stämmer överens med det som pedagogen ”läser”. Informanterna anser att det 

är lättare att ändra på något i böcker eller berättelser som barnen inte redan är bekanta med. 

En annan informant berättar att: 

[D]et behöver inte vara så specialdesignat som böckerna från ”OLIKA förlaget”. 

Det kan vara mer så att man läser dem (böckerna från ”OLIKA förlag”, 

författarens anm.) som någon slags katalysator, för då kan jag göra om andra 

böcker på det sättet. (P5) 

Reimers (2008) samt Edemo och Rindå (2004) tar upp att många människor som tillhör 

normen handlar i enlighet med heteronormen utan att ens reflektera eller uppmärksamma 

detta. Robinson (2005) skriver att människor fostras in i heteronormen genom 

heteronormativa interaktioner. Heteronormen kan påverka de berättelser som spontant skapas 

i förskolans verksamhet, det kan vara svårt för pedagoger som tillhör normen att gå utanför 
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sin fostran och inte förmedla heteronormativa värden när de själva ska hitta på berättelser. 

När man själv ska hitta på en berättelse utgår man från det man vet och utifrån andra 

berättelser som man har stött på. Därför kan icke-heteronormativa böcker även påverka det 

berättande som är vanligt förekommande i förskolans verksamhet. 

7 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilken roll skönlitteratur har i förskolans 

verksamhet och vilket behov som förskolepersonal ser av att ha icke-heteronormativ 

skönlitteratur tillgänglig för barnen på förskolan. Jag ville även ställa de behov som 

förskolepersonalen ser mot det som sägs i Läroplan för förskolan (Skolverket 2011) angående 

barns öppenhet mot skillnader i levnadssätt. Jag har under arbetet utgått från tre 

frågeställningar som jag nu tänker besvara. 

Vilken roll spelar skönlitteratur i förskolans verksamhet enligt förskolepersonalen? 

Informanterna på de förskoleenheter som jag har besökt arbetar aktivt med skönlitteratur. 

Bl.a. arbetar man på två av enheterna med sagor respektive Totte-böckerna som tema och 

inom kommun X arbetar man med ett språkprojekt, där skönlitteratur är ett verktyg. Dessutom 

arbetar man inom kommun X med att införa ett normkritiskt perspektiv i förskolans 

verksamhet, där man just nu fokuserar lite extra på normkritisk skönlitteratur i samarbete med 

”OLIKA förlag”. 

Informanterna ser många användningsområden/effekter av att läsa tillsammans med barnen. 

Den huvudsakliga anledningen till att läsa är den språkberikande aspekten. Genom att barnen 

får ta del av många berättelser, både via skönlitteratur men även med konkret material eller 

spontana hitte-på-sagor, hoppas pedagogerna att barnens ordförråd ska utökas. En annan 

anledning till att arbeta med skönlitterära berättelser som förs fram av informanterna är att 

barnen då får en möjlighet att bekanta sig med skriftspråket. Böcker används även i 

verksamheten som underlag för diskussioner, det kan röra sig om spontana diskussioner eller 

utifrån ett tema som man arbetar med på olika sätt, t.ex. spindlar, eller ett ämne som behöver 

bearbetas, t.ex. döden. Informanterna arbetar även med skönlitteratur för att förmedla normer, 

genom exempelvis ”kompisteman” försöker man förmedla normer om hur man beter sig mot 

varandra. Några av informanterna lyfter också fram att man använder sig av skönlitteratur för 

att visa på en mångfald, att genom böcker visa för barnen att alla människor inte ser ut på 

samma sätt och inte lever på samma sätt. 



36 
 

Vilket behov ser personalen av att ha icke-heteronormativ skönlitteratur i förskolan? 

Utifrån mitt empiriska material kunde jag urskilja tre olika förhållningssätt till när det behöver 

finnas icke-heteronormativ skönlitteratur tillgänglig i förskolans verksamhet.  

– Behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur - alltid. Fyra av mina informanter anser att 

det alltid finns ett behov av att ha skönlitteratur tillgänglig som visar på en mångfald. Att 

alltid erbjuda barn böcker som visar på en mångfald av levnadssätt och beteenden är något 

som i längden kan minska diskriminering av den Andra. Små barn är öppna för olikheter så 

länge som de inte har blivit fostrade till att betrakta någonting som annorlunda eller 

avvikande. Om någon endast får läsa böcker om t.ex. vita kärnfamiljer så kommer det påverka 

hens verklighetsbild. Hens uppfattning kan då bli att världen består av vita kärnfamiljer och 

alla andra människor är avvikande. Icke-heteronormativ skönlitteratur kan vidga barns tankar 

om hur verkligheten ser ut. Det är viktigt att barn får konkreta erfarenheter av olika 

familjekonstellationer redan i ung ålder för att de inte ska bli låsta i ett heteronormativt 

tänkande senare i livet. 

– Behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur – för identifiering. En av informanterna anser 

att det finns ett behov av icke-heteronormativ skönlitteratur när något barn inte kan känna 

igen sig i de heteronormativa böckerna. Det är värdefullt för de barn som behöver icke-

heteronormativa böcker att identifiera sig med men vad händer om det inte finns några sådana 

barn i barngruppen, eller om personalen missar att ett barn inte tillhör en kärnfamilj? Hur ska 

barn som tillhör normen kunna vidga sin värld och komma i kontakt med den Andra om all 

litteratur förmedlar heteronormativa värden? 

– Behovet av icke-heteronormativ skönlitteratur – vid diskriminering. En av informanterna 

anser att det finns ett behov att ta in icke-heteronormativ skönlitteratur i verksamheten om 

något barn blir diskriminerad på grund av heteronormen. Det är bra att man försöker stoppa 

diskriminering som inträffar, men är det inte bättre att arbeta förebyggande och återigen vilka 

effekter får heteronormativ skönlitteratur på barn som tillhör normen? 

Hur överensstämmer den tillfrågade personalens syn på behovet av icke-heteronormativ 

skönlitteratur med förskolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster samt verka för 

barns öppenhet gentemot skillnader i levnadssätt? 

Som jag ser det så är det endast ett av behoven som till fullo uppfyller förskolans uppdrag att 

motverka traditionella könsmönster och verka för barns öppenhet gentemot skillnader i 
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levnadssätt och det är behovet – alltid. Genom att alltid ha icke-heteronormativ skönlitteratur 

tillgänglig i verksamheten blir förskolans grundläggande värderingar synliga i den dagliga 

verksamheten vilket visar de vuxnas förhållningssätt till olikheter. De vuxnas förhållningssätt 

är enligt Läroplan för förskolan (Skolverket 2011 s. 4) avgörande för om barnen ska ta till sig 

värderingarna eller inte. Det är svårt att få barnen att vara öppna för skillnader i levnadssätt 

om inte de vuxna visar att alla levnadssätt är lika mycket värda och betydelsefulla nog att ha 

med i en bok.  

De andra behoven – för identifiering och vid diskriminering uppfyller andra delar av 

läroplanens värdegrundskapitel, men behovet – alltid uppfyller även de delarna så därför kan 

det inte skada att alltid ha icke-heteronormativ skönlitteratur tillgänglig. Dessutom hur kan 

man vara säker på att ingen diskrimineras eller att ingen behöver vissa böcker för 

identifikation, en människa kanske inte ens själv vet att hen behöver en viss bok förrän hen 

läser den? 

Skönlitteraturen har en betydelsefull roll i förskolans verksamhet och man kan hoppas att de 

som arbetar inom förskolan reflekterar över vilken litteratur som finns tillgänglig.  

8 Vidare forskning 
Ett område som skulle vara intressant att belysa är de berättelser som inte härstammar från 

skönlitteratur. Eftersom mycket av berättandet i förskolans verksamhet kommer från att 

pedagogerna själva hittar på berättelser, mer eller mindre styrt av konkret material, skulle det 

vara intressant att se hur pass normkritiskt det berättandet blir. Jag tror att det ägnas mindre 

eftertanke åt vilka värden dessa berättelser förmedlar och att de ofta förmedlar 

heteronormativa värden då heteronormen ständigt är närvarande.  

Många av förskoleenheterna lånar sina böcker på bibliotek, antingen genom att själva gå dit 

eller genom att efterfråga boklådor från bibliotekarierna. På biblioteket kollar många av 

informanterna efter böcker som är nya eller uppställda på ett särskilt sätt, eftersom man 

förutsätter att dessa böcker är bättre ur ett normkritiskt perspektiv. Vilket innebär att 

bibliotekarierna påverkar det skönlitterära utbud som finns i förskolan. Därför vore det 

intressant att undersöka samverkan mellan bibliotekarier och förskola. Är bibliotekarier 

medvetna om vilken påverkanskraft de har? Utnyttjar bibliotekarier sin makt för att få in en 

viss sorts litteratur på förskolan?    
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Hej, 

 

Jag heter Johanna Nicolaisen och jag är lärarstudent. Jag går min sjunde, och sista, 

termin på Interkulturella lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och grundskolans 

yngre åldrar på Södertörns högskola. 

 

Just nu håller jag på med mitt examensarbete, som handlar om skönlitteratur i förskolan. 

Det jag är intresserad av är vilka böcker som finns på förskolor samt vilka kriterier 

pedagoger utgår från när de väljer vilka böcker som ska finnas tillgängliga för barnen. 

 

Jag undrar om det finns någon möjlighet för mig att få besöka en av förskolorna inom 

enheten och se vilka böcker som finns i verksamheten samt få intervjua en av 

pedagogerna, gärna under v.41-42. Jag tänker mig att själva intervjun kan ta cirka 45 

minuter. 

 

Vänliga hälsningar 

Johanna Nicolaisen  
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Bilaga 2 – Intervjumall 

Etiska principer: 

 Information 

 Samtycke 

 Konfidentialitet 

 Nyttjandeprincipen 

Bakgrund: 

 Skönlitteraturen i verksamheten. Stödord: biblioteket, föräldrar 

 Arbetet med skönlitteratur. Stödord: mängd, initiativ. 

 Syftet att läsa med barnen. Stödord: lära sig, roligt, utmana rådande normer. 

Huvudfrågor: 

 Tankarna bakom den befintliga litteraturen. Stödord: variation, särskilt tema, genré, 

barnens intresse.  

 

 Om du fick välja 5 st. böcker som skulle införskaffas vilka tre kriterier skulle du 

utgå från då? Stödord: något som fattas i verksamheten. 

 

 Normer i skönlitteraturen. Stödord: tänker på, arbetar med.  

 

 Familjekonstellationer i skönlitteratur. Stödord: tänker på, arbetar med. 

 

  Behov av böcker med olika familjekonstellationer.  

 

 Svartlistad skönlitteratur. Stödord: plockat bort. 

Avrundningsfrågor: 

 Finns det någonting du skulle vilja tillägga? Någonting som du tycker att vi har 

missat? 

 


