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Abstract 
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Supervisor: Karin Milles 

The Examiner: Soheyla Yasdanpanah 

 

The purpose of this study is to find out what preschool teachers think about antisocial 

children's literature. Based on five qualitative interviews with teachers at a preschool that 

works with a standard critical approach. In order to fulfill my purpose with this study, I 

focused on how these teachers felt that it was important to use the standard critical children's 

literature in preschool. I wanted to find out what the teachers' thoughts were on the concept of 

standard critical children's literature and how and whether they use it in their daily activities. 

When I analyzed the results of my interviews I used the queer theories that include standard 

critical pedagogy and literature in preschool. The interviews of the teachers indicated that 

they thought it was very important to work with the standard critical children's literature and 

considered it an important gear that they use. Educators believe that the normalized critical 

literature is important in the preschool environment because it can reflect all children. The 

results of my study show that by examining their own norms and perceptions of normality, 

allowing you to work with a standard critical approach. It also gives you an awareness that 

will help you as a teacher to understand how you can make use of the standard critical 

children's literature. The active choice of method and materials in preschool helps preschool 

teachers to understand how to make use of literature daily. The standard critical literature in 

preschool educators can introduce different realities for children. It also helps them to develop 

the vision to analyze the norms and show that there are a lot of different people living in 

different ways. 
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1 Inledning  

1. 1 Bakgrund 
 

I dagens samhälle träffar vi dagligen människor från olika etniciteter, vi ser människor som 

lever i flera olika familjekonstellationer, vissa människor lever med ett funktionshinder och vi 

alla lever i olika samhällsklasser. Ändå finns det fortfarande en norm om vad som anses vara 

det normala bland oss människor. I förskolan så använder sig förskollärare mycket av 

barnlitteratur som verktyg i verksamheten. Eftersom böcker är en viktig del i 

förskoleverksamheten vill jag med min studie undersöka hur förskollärare tänker kring 

normkritisk barnlitteratur där etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och klass 

representeras.  

Min studie är framtagen i hopp om att få ta med nya lärdommar om den normkritiska 

barnlitteraturen och hur man kan använda den som ett verktyg i förskoleverksamheten. Med 

min uppsats har jag hopp om att kunna föra vidare kunskapen om arbetet med normkritisk 

barnlitteratur. Min önskan är att den används i alla förskolor som vilken annan litteratur som 

helst.  

1.2 Styrdokument förskola 
 

Inom förskolan finns Läroplan för förskola 98 (Lpfö 98) som förskolan ska arbeta efter. I den 

finns det olika riktlinjer för hur förskollärare ska arbeta med bland annat normer och värden. 

Som pedagog ska man se till att varje barn förstår olika människors värde och att man ska 

kunna känna lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. Det ingår i pedagogernas roll att ständigt reflektera över sitt 

förhållningssätt då man ska vara en förebild för barnen. Pedagogerna ska även främja och 

uppmuntra barnen i deras förmåga att känna medkänsla och föreställa sig andra människors 

situationer (Lpfö 98). 

1.3 Uppsats som berört ämnet 
 

Jag har hittat en tidigare uppsats som berör ämnet som jag forskar inom. I uppsatsen 

Normbrytande barnlitteratur – ett verktyg för normkritisk pedagogik i förskolan som 
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är skriven av Nina Holtne och Grete Johansson (2010), beskriver de att utbudet av 

normbrytande barnlitteratur är begränsat inom förskolan. I min undersökning vill jag även få 

reda på hur pedagogerna upplever att utbudet av normkritisk barnlitteratur är. 

2 Syfte & frågeställningar 
 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur förskollärare uppfattningar kring normkritisk 

barnlitteratur i förskolan. 

 

2.1 Frågeställning 
 

 

För att få ett mer djup i syftet har jag några frågeställningar med: 

– Hur förhåller sig pedagogerna till den normkritiska litteraturen de använder på förskolan? 

– Hur upplevs tillgängligheten av normkritisk litteratur? 

– Vilka upplevda svårigheter anser pedagogerna att det finns med den normkritiska 

barnlitteratur de läser för barnen?  
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3 Teorianknytning 
 

De teorier jag har valt att använda mig av i min uppsats är queerteorin, normkritisk pedagogik 

och litteratur i förskolan. I slutet av detta avsnitt kommer jag att knyta samman dessa teorier 

och förklara varför jag har valt att använda mig av dessa.  

3.1 Queerteorin 
 

Eftersom jag har valt att undersöka hur pedagoger tänker kring normkritisk barnlitteratur 

anser jag att eftersom normkritisk pedagogik, som jag kommer använda som en annan teori, 

har tagit sin inspiration från queerteorin då blir en bra grund för min undersökning. Kärnan i 

queerteorin menar Berg & Wickman (2010) är att man inte godtar att det finns ett självklart 

och enhetligt samband mellan kön, genus och sexuellt begär. Vilket även Sörensdotter (I 

Bromseth, 2010) förklarar att queerteorin utgår ifrån. Berg & Wickman menar även att genom 

queerteorin utmanar man den tanke som finns om en person med t.ex. det manliga könet, att 

denne ska visa på sin manlighet och bara attrahera det kvinnliga könet och tvärtom. De menar 

alltså att det inte är en självklart att det är så. Med queerteorin vill man alltså se bortom det 

styrande uppfattningar om vad som anses vara man och kvinna (Berg & Wickman 2010).  

3.2 Normkritisk pedagogik 
 

Som jag tidigare nämnde har den normkritiska pedagogiken tagit sin inspiration från 

queerteorin. När man talar om normkritisk menar Hellman (2013) att man undersöker det som 

skapas när normer görs i den pedagogiska verksamheten, för att sedan bestämma vad som är 

önskvärt alternativ icke önskvärt.  

Maria Rosén (2010), magister i pedagogik, förklarar att normkritisk pedagogik utgår ifrån att 

som pedagog är man medveten och uppmärksammar vilka normer man yttrar i den dagliga 

förskoleverksamheten. När det kommer till hur det speglas i verksamheten handlar det om 

vilket material man använder och hur man använder det. Det sätt man kan arbeta medvetet ur 

normkritiskt pedagogik är genom det val av böcker, sånger och lekar man väljer.  

Professorn Kevin Kumashiro (2002) som även är utbildningsvetare, menar att för att utmana 

och omskapa normer måste man vara medveten och normkritisk mot de normer som finns. 

Kumashiro (2002) nämner att det finns olika strategier i det normkritiska arbetssättet inom 

förskolan. Några av dessa strategier är t.ex. förhållningssättet pedagoger kan ha till barn med 
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speciella behov, normalisera den litteratur de läser för barnen så att litteraturen upplevs som 

mer normkritiskt, ha ett kritiskt förhållningssätt mot maktstrukturer eller förtryck och förändra 

sitt sätt att tänka på genom att tänka om och använda sig av andra uttryck. Språket är alltså ett 

viktigt redskap. Genom att reflektera över de ordval man väljer måste man utgå ifrån att det 

inte är kränkande, diskriminerade eller att man gör något synligt som inte var tänk från början 

menar Kumashiro (2002). När en pedagog använder sig av begrepp som förälder eller 

vårdnadshavare istället för mamma och pappa kan vara ett exempel på ett medvetet 

normkritisk reflekterande.  

Varför jag har med normkritisk pedagogik i min teori är för att få en bild av den del av hur det 

normkritiska går till på förskolan. Genom det kan pedagogerna förstå vad normkritisk 

barnlitteratur kan används till. Man måste ha ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna ta 

till sig den normkritiska barnlitteraturen. 

3.3 Litteratur i förskolan 
Maria Simonsson (2004) skriver i sin avhandling Bilderboken i förskolan- en utgångspunkt 

för samspel, om hur barns användning av bilderböcker i förskolan ger barnen kunskap om sin 

omvärld och hur den fungerar. Hon anser att pedagoger i hennes undersökning är medvetna 

om betydelsen av barnlitteraturen då de använder litteratur mycket vid högläsning i 

förskoleverksamheten. Då litteratur har stor betydelse i vår kultur anser hon att det är barnens 

rättighet att få ta del av litteraturen (Simonsson, 2004).  

Litteraturanvändningen blir ett samspel mellan den vuxna och barnet.  Lev Vygotskij (I 

Smidt, 2011) som var pedagogisk teoretiker, menar i sin teori att barns utveckling sker i 

samspel med sin omgivning. Att kommunicera, medverka och känna samhörighet ingår i de 

begrepp som påverkar barns utveckling menar Smidt (2011), som har skriv boken om 

Vygotskij. Smidt (2011) skriver att i samspelet med en vuxen kan barnet utveckla sin 

inlärning.  

I Kåreland och Lindh-Munters bok Modig och stark – eller ligga lågt (Kåreland (red) 2005), 

beskriver de hur pedagoger berättar om barnlitteratur och hur det är ett bra verktyg i 

förskoleverksamheten. Barnlitteraturen speglar många olika delar och är en viktig kontrast till 

det som tv:s inflytande har på barnen idag. Eftersom barnboken kan spegla många olika 

verkligheter så har förskoleverksamheten ett stort behov utav den (Kåreland och Lindh-

Munther 2005).  
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Simonsson (2004) förklarar också att bilderboken som tagits fram för barn är en produkt som 

har ett bestämt syfte men är ständigt under förändring då samhället förändras och böckerna 

behöver finnas med för att förverkliga barnets omvärld. Hon anser att böcker för barn ska vara 

lika självklara som vilka leksaker som helst (Simonsson, 2004). 

3.3.1 Begreppet normkritisk barnlitteratur 
 

Helena Andersson (2014) har skrivit en artikel om normkritisk litteratur där hon intervjuade 

Maria Jönsson som är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Maria 

definierande normkritisk barnlitteratur genom att förklara: 

Det är barnlitteratur som är uppmärksam på normer och som ifrågasätter 

antagandet kring genus, sexualitet, etnicitet eller funktionsnedsättning. 

                                                     (Maria i Andersson, 2014) 

 

 

Jag har valt att ta med litteratur i förskolan som en teori för att beskriva vad den normkritiska 

barnlitteraturen används till i förskolan. Jag anser att det är viktigt att veta om varför böckerna 

finns och varför vi har dem på förskolan. Då barnlitteraturen används dagligen är den ett 

viktigt verktyg. Bilderböcker är det man använder sig mest av som litteratur inom förskolan. 

Jag har även valt att ha med en beskrivning för vad begreppet normkritisk barnlitteratur 

betyder så att läsaren får en korrekt förklaring av det. Det som queerteorin utgår från är en 

stor del i att ha ett normkritiskt förhållningssätt när det kommer till kön. 

Jag valde att använda mig av dessa teorier då jag anser att den normkritiska pedagogiken hör 

samman med att uppfatta vad normkritisk barnlitteratur är med tanke på att användning av 

normkritisk barnlitteratur av pedagoger bör utgå från en normkritisk pedagogik. Med hjälp av 

denna teori kan arbetet kring normer som finns hos pedagoger förändras genom att tänka 

kritiskt kring de normer de själva har.  

Jag anser att detta blir relevant för min studie då de vuxna måste finnas till hands och utveckla 

en annan norm för barnen. Pedagogerna kan finnas till hands och förklara det barnen inte 

förstår. 
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4 Tidigare forskning 
 

 

I det här avsnittet så kommer jag presentera den tidigare forskning som jag anser är relevant 

för min uppsats.  

Den normkritiska pedagogiken kommer ursprungligen från kritisk pedagogik. Den kritiska 

pedagogiken har flera olika inriktningar som bland annat queerpedagogik, feministisk 

pedagogik och mångkulturell pedagogik (Bondestam, 2007).  

Det finns mer forskning från USA och Canada än vad det finns här i Sverige om den kritiska 

pedagogiken. Som t.ex. inom queerpedagogiken och feministisk pedagogik. Kevin Kumashiro 

(2002) är en av dem som har forskat inom det. Kumashiro (2002), som är en av de mest 

framstående forskarna i USA inom ”anti-oppressive education”, har även undersökt olika 

typer av antiförtryckande pedagogiker.  Han visar på olika sorters undervisning, vad de 

handlar om, hur de ser på förtryck och förändring, styrkor och svagheter inom den.  

Inom genuspedagogiken anser Svaleryd (2003) att det handlar om att medvetandegöra 

pedagoger, ha gemensamma mål för ett jämställdhetsarbete, ifrågasätta elevernas fördomar 

och även hitta handlingssätt och verktyg som ger samma möjligheter oavsett kön. 

Normkritiska pedagogiken utgår också från liknande grunder som att medvetandegöra och 

ifrågasätta. Genuspedagogiken utgår dock från kön och genus medan den normkritiska 

pedagogiken utgår från olika normer och maktrelationerna mellan dessa. 

Bromseth (2010) har skrivit antologin Normkritisk pedagogik tillsammans med övriga 

författare, vilka är forskare och praktiker som är verksamma inom olika högre utbildningar, 

skolor, statliga myndigheter och ideella organisationer. Den normkritiska pedagogiken har de 

gemensamt genom ett nätverk och enskilda projekt där de arbetar för att utvecklingen ska 

fortsätta att drivas framåt inom området. I Bromseth (2010), beskrivs det hur forskningen 

inom queerteorin och normkritisk pedagogik kommit fram. I ett forskningsprojekt undersökte 

de vad det fanns för könsnormer och sexuella normer i skolan. Spridningen av denna 

forskning fortsatte vidare och ur könsnormerna och de sexuella normerna började man även 

undersöka hur hudfärg, etnicitet, funktionshinder och samhällsklass kunde inkluderas. Genom 

det kom sedan begreppet normkritisk pedagogik fram. Med den normkritiska pedagogiken 

menar Bromseth att som pedagog måste man göra en förändring inom sig själv och genom det 

få en medvetenhet om sitt förhållningssätt, alltså att nå ett normkritiskt förhållningssätt som 
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pedagogiken innebär. Alltså, de normer som du har, har du även inför barnen. Att arbeta med 

ett normkritiskt förhållningssätt innebär att man kritiskt granskar sig själv på så sätt att man 

ifrågasätter sina tankar och åsikter, vilket inte alltid är helt lätt menar Bromseth. Men genom 

att medvetet tänka på vad man förmedlar genom att förändra det som anses vara det normala 

kan man skapa en förändring av de ramar som finns i vårt samhälle (Bromseth 2010). Den 

normkritiska pedagogiken känns relevant för min studie för att se hur pedagogerna förhåller 

sig till den i förhållande och till den normkritiska barnlitteraturen.  

Vardagslivet på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv är skriven av Anette Hellman (2013), 

som i grunden är förskollärare. Hellman skriver i sin avhandling om hur könsnormer skapas i 

förskolan. Hon har kommit fram till att pedagoger aktivt måste arbeta med att inkludera alla 

barn i förskolan. Hon anser genom sin studie att hur man ser på kön är något som ingår i att 

tänka normkritiskt inom förskoleverksamheten. Hon tar upp i sin forskning om att både i den 

fria leken, som i den dagliga verksamheten bör pedagogerna aktivt arbeta med att se till att 

normer som skapas för barnen normaliseras (Hellman, 2013). Jag anser att denna studie blir 

relevant för min uppsats då pedagogerna i min studie arbetar för att normalisera att det kan se 

olika ut för människor. Det handlar om att se alla individer och kunna spegla deras 

verkligheter. 

En undersökning som gjorts av Anna Sofia Lundgren (2008) som är doktor i etnologi, visar 

den hur lärarens normer påverkar undervisningen och elevernas inställning. Det är viktigt att 

fundera över vilka normer du har som lärare så att ditt tankesätt och dina uppfattningar inte 

avspeglar sig i eleverna och då utgör hinder för att inräkna alla i skolan menar hon. Lundgren 

(2008) förklarar att eftersom lärare är en förebild för elever bör man lägga stor vikt vid att 

vara medveten om egna värderingar och förutfattade meningar angående normer eftersom det 

kan bidra till att fördomar skapas som man inte har tänk utifrån de åsikter man har. I min 

undersökning blir denna studie intressant eftersom det normer pedagogerna har i min 

undersökning kan har påverkar barnen genom pedagogernas bemötande med barnen och deras 

familjer.  

Inom barnlitteraturens forskning som Maria Nikolajeva (1992) har forskat inom så menar hon 

att forskningen inte hade kommit så långt. Hon menar att barnlitteraturen inte har tagits på 

lika stort allvar som övrig litteratur. Detta kan vara en orsak till att ny litteratur inom olika 

områden inte blir framtagna, menar hon (1992). Kåreland (2005) som har forskat inom 

normkritisk barnlitteratur menar att en av de första böckerna som ansågs vara normkritisk var 
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Pippi Långstrump som är skriven av Astrid Lindgren. Då Pippi inte ansågs vara och bete sig 

som en vanlig flicka på 9 år ansåg man att hon bröt mot den norm som fanns när boken kom 

ut år 1945. Heldner (I Nikolajeva, 1992) skriver också om hur Pippi Långstrump blev en 

frontfigur i samhället som en person som gick emot de normer som fanns genom att vara en 

tjej som inte betedde sig som man ansågs skulle göra (Nikolajeva, 1992). Kåreland (2005) 

menar att det kom flera olika böcker som ansågs vara kritiska mot de normer som fanns i 

samhället. Exempelvis i böckerna om Alfons Åberg, där pappan i boken inte alls passar in i 

den tidigare pappanormen, menar Kåreland (2005). Jag anser att detta blir relevant för min 

studie på så sätt att det anses att det inte finns så mycket barnlitteratur som är normkritisk. 

Vilket kan bero på att forskningen inom den inte är så stor.  
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5 Metod 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera vilken metod jag har valt för att utföra min studie 

och jag har valt att utgår ifrån en kvalitativ metod.  

 

5.1 Urval  
 

Under uppsatsens gång kommer jag att använda mig av den kvalitativa metoden då jag gör 

intervjuer med pedagoger och har frågor som jag ställer till de medverkande. Enligt Stukát 

(2009) ingår öppna intervjuer av olika slag i den kvalitativa metoden.  

Jag började med att söka efter en förskola som arbetar utifrån ett normkritiskt arbetsätt och 

tog kontakt med dem, eftersom att det var hos dem jag ville göra min undersökning. Jag tog 

mailkontakt med dem och fick klartecken om att jag kunde komma och göra intervjuer hos 

dem. I mailet förklarade jag mitt syfte med undersökningen och att jag ville göra intervjuer 

med förskollärare. Förskollärarna är mina medverkande i min undersökning. 

Intervjuerna går ut på att samla in det material jag behöver för att kunna genomföra min 

undersökning. Varför jag endast väljer förskollärare är för att undersöka hur de tänker 

angående normkritisk litteratur.  

Till intervjuerna har jag med mig min intervjuguide med olika frågor och teman jag kommer 

ta upp under intervjun.  

Under intervjuernas gång har jag några satta ämnen som ska beröras, vilket Patel (2011) 

förklarar som att semistrukturerade intervjuer är. Min tanke är att pedagogerna som 

medverkar i min undersökning ska kunna svara så öppet som möjligt på de frågor jag har. 

På förskolan sitter vi i ett avskilt rum för att intervjun ska bli ett lugnt och trevligt möte där 

förskolläraren får lugn och ro att svara på frågorna. 

Jag spelar in och för anteckningar eftersom jag gör denna undersökning själv. Att spela in 

under intervjuen blir en trygghet i att inte något av det som sägs missas. Sedan transkriberar 

jag det som sägs för att få med allt som sades under intervjuen. Det material som jag samlar in 

har endast jag hand om vilket även förklaras för de medverkande. Namnen på alla som blir 

intervjuade är fiktiva i min uppsats för att ingen ska kunna gå att spåra. 
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De pedagoger som jag intervjuar kommer att bli informerade i början av intervjuen om 

informationskravet. Jag kommer förklara att allt material som samlas in kommer endast att 

användas till uppsatsen och sedan kommer det som spelats in att raderas. 

Något som även Ahrne (2012) förklarar är att forskaren är skyldig att se till att ingen person 

som deltagit under intervjuerna går att spåra. Även Patel (2011) tar upp att de som deltar i 

undersökningen själva ska få bestämma hur delaktiga de vill vara. Deltagarna ska även vara 

välinformerade om syftet för uppsatsen och ha god inblick i att allt material som samlas in 

kommer att användas endast för undersökningen. 

Eftersom jag endast gör intervjuer på en förskola så blir min undersökning en fältstudie.  

Jag har i min uppsats valt att använda mig av den kvalitativa metoden utifrån vad Ahrne 

(2012) förklarar om metoden. Den bygger på att man med intervju och analys kan få ett 

djupare resultat i undersökningen.  Stukát (2009) förklarar också att den kvalitativa metoden 

går ut på att man tolkar och förstår det resultat man får, inte att man ska generalisera, förklara 

eller förutsäga resultatet man får från undersökningen i uppsatsen. 

Det material och resultat jag kommer att få från mina undersökningar kommer att jämföras 

med den tidigare forskningen. Den teori som jag har valt att använda kommer jag att ha som 

utgångspunkt i uppsatsen.  

Anledningen till att jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden i min undersökning 

är för att jag ansåg den som mest effektiv för att få svar på de frågor jag hade och på så sätt få 

ut bra och trovärdigt material till min forskning. Något som även Holme & Solvang (1997) 

menar är att forskaren genom att använda den kvalitativa metoden får en bättre förståelse och 

bredare helhetsbild för individers tolkningar av ett fenomen. 

Efter intervjuerna kommer jag att lyssna på intervjuerna och skriva ner allt som sades. 

 

5.2 Metod och material 
 

 

I min undersökning har jag valt att ha intervjuer med fyra stycken förskollärarpedagoger. 

Under intervjuerna med pedagogerna spelar jag in för att lättare kunna hänga med i det som 

förskoläraren säger, jag har även papper och penna till hands för att kunna föra anteckningar 

som extra stöd. 
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Förskolan som jag har gjort min undersökning på har jag valt att kalla för Kajen, vilket är ett 

fiktivt namn. På Kajen arbetar de utifrån ett normkritiskt arbets- och förhållningssätt. De har 

haft en föreläsare på förskolan som har föreläst om hur man kan förhålla sig normkritiskt till 

bland annat barnlitteratur. 

De pedagogerna jag har valt att intervjua har inte arbetat på Kajen mer än 5 år. Vissa av 

pedagogerna jag intervjuade var även ansvariga för det normkritiska arbetet på förskolan och 

ser till så att det hålls levande.  

 

Här presenteras de 4 intervjuerna med pedagogerna, deras namn är fiktiva som jag tidigare har 

nämnt. 

Josefin, 2014-10-07 10:55  

Fanny, 2014-10-14 09:07  

Sonia, 2014-10-14 09:48  

Michelle, 2014-10-16 09:09  

Intervjuernas tid varierade lite beroende på hur mycket pedagogerna hade att berätta.  

 

5.2.1  Analysmetod  
 

Jag har valt att använda mig av tematisering som analysmetod. Det går ut på att ta ut olika 

teman av det som jag vill ha med från intervjumaterialet, vilket i mitt fall blir fyra olika teman 

som var gemensamma från samtliga intervjuer. Vilket leder till att både läsaren och jag själv 

lättare kan förstå innehållet i det avsnittet. Med tematiseringen tas bara en del av analysen 

med, men genom att bearbeta och analyserat mitt intervjumaterial har hela analysprocessen 

utförts, för att genom det få fram olika påståenden och slutsatser (Öhlander, 2011). 

 

5.2.2  Pilotintervju  
 

Jag gjorde en pilotintervju med en förskolärare som arbetar på en annan förskola än de övriga 

pedagogerna jag intervjuat. Pilotintervjun gjorde jag innan jag gick ut och intervjuade 

pedagogerna på Kajen. Det pilotintervjun gick ut på var att se vilka frågor som fungerade och 
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vilka som inte gjorde det. Intervjun hjälpte mig att upptäcka vilka frågor som fungerade bra 

och vilka frågor jag skulle ta bort från min intervjuguide. Det kom även fram frågor som jag 

inte tidigare tänkt på. Jag har dock valt att inte ta med resultatet från den intervjun här i 

uppsatsen. 

 

5.3 Forskningsetiska principer 
 

Här kommer jag kort att presentera vetenskapsrådet (1990) som har tagit fram olika typer av 

forskningsetiska principer. Dessa krav heter informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa krav är efter följande ordning: 

 

Informationskravet 

Forskaren måste informera den som blir intervjuad om vad syftet med projektet är och vad 

deras medverkan tillför och vilka villkor som gäller. De ska vara väl införstådda i att deras 

medverkan är frivillig och när som helst under intervjun kan de själv avgöra om det inte 

längre vill medverka. 

De pedagoger som medvekade i min undersökning fick ta del av undersökningens syfte och 

vad deras medverkan medför innan de beslutade sig för sin medverkan i undersökningen. 

Samtliga av de som medverkade gav sitt godkännande.  

 

Samtyckeskravet 

 

Den som blir intervjuad är väl medveten om att den svarar på de frågor den själv vill under 

intervjuens gång.  

I mitt fall fick jag medhåll från samtliga pedagoger att de ville medverka i min undersökning 

och även göra inspelningar under intervjuerna. 

 

Konfidentialitetskravet 

Alla som medverkar i undersökningen ska användas med anonymitet så att det ej går att spåra. 
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Jag har informerat de medverkande om att jag valt att ha fiktiva namn på dem som är med i 

min undersökning, vilket även gäller förskolans namn. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet menas med att det material som samlas in endast får användas i 

forskningssyftet. 

Jag informerade de medverkande om att det insamlade materialet endast ska användas till min 

forsking och inte föras vidare. 
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6 Resultat och analys  
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultatet från undersökningen. Eftersom jag har 

valt att ha tematisk analysmetod har jag valt ut olika teman som berörs under intervjuerna. Jag 

har valt att slå ihop resultat- och analysdelen för att slippa att upprepningar uppstår. Jag 

kommer att presentera mina fyra olika teman som är Normkritisk barnlitteraturs betydelse, 

tillgängligheten av normkritisk barnlitteratur, användning av den normkritiska barnlitteraturen 

och vårdnadshavarnas reaktioner. 

 

6.1 Normkritisk barnlitteraturs betydelse 
 

När det kommer till mitt första tema, som handlar om vad pedagogerna anser att den 

normkritiska barnlitteraturen har för betydelse för barnen i förskolan, var alla pedagoger 

överens om att det är oerhört viktigt att den normkritiska barnlitteraturen finns och att den har 

stor betydelse, eftersom att litteraturen är ett viktigt verktyg i verksamheten. Den normkritiska 

litteraturen är något de anser är viktigt på så sätt att alla barn blir speglade, känner tillhörighet 

och inte blir till något, eller någon som anses vara annorlunda. 

Simonsson (2004) skriver att pedagogerna måste vara medvetna om betydelsen av att använda 

barnlitteratur i förskolan. Vygotskij (I Smidt, 2011) menar att samspelet mellan barn och 

vuxna är viktigt i barns utvecklig. Pedagogerna lägger vikt vid att den normkritiska 

barnlitteraturen är något man genom boksamtal kan skapa en medvetenhet kring. Under 

boksamtalet sker det ett samspel mellan pedagogen och barnen då de utbyter erfarenheter i 

samtalet. Då kan pedagogerna arbeta för att utveckla tankar hos barnen kring normer som 

finns och ifrågasätta dessa. Lundgren (2008) menar att de normer man har som pedagog kan 

man även föra över till barnen, eftersom barnen ser pedagogen som en förebild.   

Pedagogerna beskriver även hur viktig betydelsen är att den normkritiska barnlitteraturen 

speglar alla, inte bara de som passar in i normen. I läroplanen (Lpfö 98) står det att i 

förskollärarens roll ingår det att visa på de olikheter som finns och att alla är lika mycket 

värda. Detta verkar pedagogerna vara väl medvetna om då de också anser att litteraturen ska 

visa på att alla kan se olika ut och det ska litteraturen normalisera. Den skall inte handla om 

att ett barn har två pappor eller att någon sitter i rullstol, utan det ska vara något som finns 

med i boken men inte vara styrande i handlingen.  
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Även fast man inte har några barn på förskolan som exempelvis är mörkhyade eller sitter i 

rullstol så behöver man ha sådan litteratur som skildrar det, menar Fanny. Hon förklarar att 

det funnits pedagoger som ansett detta vara överflödigt. Det viktiga med böckerna är också att 

de är normaliserande, menar hon. Att boken inte handlar om att det är någon som sitter i 

rullstol eller kommer från ett annat land utan att det bara finns där i bakgrunden.  

Litteraturen ska inte heller skildra att det är något 

som är annorlunda, utan det ska bara vara. 

(Fanny, 2014-10-14) 

Pedagogerna är även överens om att normkritisk barnlitteratur ger mycket positivt till 

undervisningen. Men att man samtidigt kan se på annan ”vanlig” litteratur ur ett normkritiskt 

perspektiv. Exempelvis genom att byta ut karaktärerna.  Kumashiro (2002) förklarar att ett 

sätt att arbeta normkritisk är genom att pedagoger reflekterar över sitt förhållningssätt. Han 

menar att de kan se på barnlitteratur genom ett normkritiskt förhållningsätt, t.ex. som att byta 

kön på karaktärerna i boken. 

Josefin förklarar att i de böckerna där det är ett specifikt kön, brukar hon ofta byta ut könen 

eller benämna det som hen eftersom det är viktigt att kön inte ska vara något som blir styrande 

i tanken om en människa. Något som Berg (2010) förklarar att med queerteorin vill man se 

bortom det styrande uppfattningar om vad som anses vara man eller kvinna. Poängen är alltså 

att det inte ska spela någon roll vilket kön karaktären har utan att både flickor och pojkar kan 

vara den som är huvudpersonen i boken. 

Josefin upplever att det tyvärr inte finns så mycket normkritisk barnlitteratur, men att hon då 

tar den barnlitteratur de har på förskolan och ser den barnlitteraturen ur ett normkritiskt 

perspektiv, för att på så sätt inte gå miste om något de saknar i den barnlitteratur de har. 

Kåreland (2005) menar att barnboken ska spegla många olika verkligheter för att 

förskoleverksamheten har ett stort behov utav av det, eftersom att alla barn inom 

verksamheten har olika uppfattningar om hur verkligheten ser ut.  

Förhoppningen hos pedagogerna är att det kommer mer barnlitteratur som är normkritisk. 

Josefin berättar att det kan behövas om man vill visa det som saknas i den vanliga 

barnlitteraturen, som att det finns samkönade par eller olika hudfärger. Hon menar också att 

barnen har ett behov av att få se olika saker konkret genom bild och att det är därför den 

normkritiska litteraturen blir så viktig, för att den kan lyfta det. Som att det finns olika 

familjekonstellationer eller funktionshinder t.ex. och se att det kan se olika ut. Ett 

komplement pedagogerna använder sig av om de inte har böcker som kan visa detta, är 



19 

 

surfplattor som finns på förskolan. Detta, menar Josefin, är bra på det sätt att de snabbt kan få 

fram olika saker som barnen kan ha funderingar över och då kan de visa på det genom 

surfplattan. Det är ett bra komplement till den litteratur som finns. 

En del av de andra pedagogerna som jag intervjuade uttryckte också att det fanns för lite 

barnlitteratur som är normkritisk. De förklarar, precis som Josefin, att de också brukar göra 

om i böckerna och ändra vissa delar så att de blir mer normkritiska, eller att de väljer litteratur 

där könen inte är lika tydliga, t.ex. böcker med djur eller figurer av olika slag istället för 

människor. De menar att barnlitteraturen är ett av de viktigaste verktygen de har inom 

förskolan, och att det då är ett bra sätt att använda litteraturen på. Kumashiro (2002) förklarar 

att ett normkritiskt arbetssätt är just att göra barnlitteraturen mer normkritiskt, som 

pedagogerna på Kajen förklarar att de gör.  

Michelle är en av de pedagoger som anser att även den klassiska litteraturen fortfarande ska 

bevaras. Hon berättar att de försöker göra om mycket av litteraturen på förskolan, men hon 

menar istället att det blir lite konstigt att skriva om barnlitteraturen. Hon håller med om att det 

är bra med normkritisk litteratur men att hon upplever att de överdriver det lite på förskolan 

då de gör om karaktärerna. Hon anser att den gamla litteraturen gärna får bevaras och att man 

på förskolan snart har passerat en gräns. Men hon påpekar att det är bra med mycket blandad 

barnlitteratur. Det ska vara en mångfald inom barnlitteraturen på förskolan Kajen, menar hon. 
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6.2 Tillgängligheten av normkritisk barnlitteratur  
 

Som jag skrev ovan kände många av pedagogerna att det inte fanns tillräckligt mycket av den 

normkritiska barnlitteraturen. I det här temat har jag valt att gå lite djupare in på hur 

pedagogerna upplevde tillgängligheten av den normkritiska barnlitteraturen, men även 

undersöka vad pedagogerna har för böcker de anser är normkritiska.  Något de även tar upp i 

uppsatsen av Holtne och Johansson (2010) där de beskriver att utbudet av normkritisk 

barnlitteratur är alldeles för liten, vilket de har undersökt i sin uppsats.  

Det är viktigt att den normkritiska barnlitteraturen finns lättillgänglig för pedagogerna då den 

kan användas som ett viktigt verktyg i verksamheten. Om litteraturen upplevs vara 

svårtillgänglig kan det påverka pedagogerna genom att den då inte används av pedagogerna. 

Det är därför jag vill undersöka hur pedagogerna upplever tillgängligheten av den 

normkritiska barnlitteraturen. 

Pedagogerna gav mig liknande svar om att mycket av den barnlitteratur som är normkritisk 

kan vara kan vara svår att få tag på om de ser utanför förskolans verksamhet. Flera av 

pedagogerna har nämligen kollat upp lite i olika bokaffärer för att se hur utbudet är. De menar 

att det är ett dåligt utbud av normkritisk barnlitteratur ute i affärerna. De förklarar att man då 

får leta på internet, men att det då är viktigt att man vet var man ska leta. 

Däremot så har de en del på förskolan men att den normkritiska barnlitteraturen inte är något 

som är överrepresenterat. Då det är svårare att få tag på den normkritiska barnlitteraturen kan 

de leda till att den typen av litteratur kan minska på förskolan eftersom det då måste ligga i ett 

egenintresse hos pedagogen att hitta den, menar pedagogerna. 

Michelle förklarar dock att intresset kring den normkritiska litteraturen har ökat hos henne 

tack vare att de arbetar normkritiskt på förskolan. Bromseth (2010) menar att det är 

pedagogen som måste göra en förändring i sig själv vad gäller normer. På så vis kan denne bli 

medveten om sitt förhållningssätt för att nå den normkritiska pedagogiken. 

Pedagogerna anser att det är synd att den normkritiska barnlitteraturen inte är mer 

lättillgänglig, eftersom att de anser att den litteraturen är så viktig. De anser att det skulle 

kunna leda till att den riskerar att inte bli införskaffad till förskolan. Men samtidigt anser 

Josefin att de normkritiska böckerna på sätt och vis redan finns i den traditionella litteraturen, 

eftersom man själv kan göra om i böckerna. Rosén (2010) menar att med den normkritiska 

pedagogiken handlar det om pedagogens medvetenhet i hur och vad de använder för material. 

Genom att Josefin och de andra pedagogerna kommit fram till att de kan ta den vanliga 
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litteraturen och göra om den blir det ett medvetet val som pedagogerna gör och visar på att de 

arbetar normkritisk. 

Josefin tar också upp att man annars kan ta hjälp av sitt lokala bibliotek och fråga dem. Då 

kan de hjälpa till att plocka fram rätt böcker. Men nackdelen kan då bli att de plockar de 

böcker som de anser är mest lämpliga. 

När det kommer till litteraturen och barnens tillgänglighet berättar Fanny att barnlitteraturen 

de har på avdelningen hos de yngre barnen finns på olika hyllplan längst ena väggen. Hon 

förklarar att på de nedersta hyllplanen finns den litteratur som barnen själva får handskas med 

och den litteratur pedagogerna är mer rädda om finns på de övre hyllplanen. Alltså finns bara 

en viss del av barnlitteraturen tillgängliga för barnen. Men barnen har även möjlighet att läsa 

de böcker som är på de övre hyllplanen genom att be till pedagogerna om hjälp att ta ner den 

bok de vill läsa. Hos de äldre barnen finns all litteraturen tillgänglig för barnen i bokhyllor 

och i korgar på golvet, berättar Sonia. Pedagogerna berättar att de även har en bokhylla i 

korridoren på förskolan dit pedagoger och barn kan gå och låna böcker. Där finns de nya 

böckerna på förskolan.  

Michelle upplever att genom att de arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt 

uppmärksammar hon hur hon nu mera tänker på att läsa mer normkritiska barnböcker, och 

inte så mycket böcker med prinsessor som blir räddade av prinsar. 

Då pedagogerna är insatta i vad det finns för normkritisk barnlitteratur nämnde de lite olika 

böcker under intervjuns gång som de anser är normkritiska. 

Fanny berättade att i boken om Elsa och Krokodilia, finns det karaktärer med olika hudfärger 

och på ett uppslag i boken finns det med en karaktär som sitter i rullstol. Även en karaktär 

som har burka och två pappor som är ute och går med sitt barn. Hon berättar även om Stina 

Wersens barnböcker där det är mer figurer med än människor. Hon anser att det inte blir så 

tydligt i de böckerna vilket kön karaktärerna i de böckerna har. Hon berättar också om 

Rabarbertjuven. I den boken är det med ett barn som sitter i rullstol som är detektiven. Hon 

förklarar att det är en bilderbok och att den inte handlar om att han sitter i rullstol utan det är 

bara något man ser genom bilderna.  

Fanny nämner även att hon blev positivt överraskad när hon satt och läste en bok med barnen 

där en av karaktärerna i boken var svart, då hon förut mest har sett barn i böcker som kanske 

varit lite ljusbruna. Hon menar att eftersom hon själv är mörkhyad blev glad för när hon själv 
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växte upp aldrig kunde identifiera sig med något barn i böcker. Vilket hon beskrev som 

sorgligt, att hon aldrig förut kunnat identifiera sig, men blev samtidigt glad att det nu fanns.  

Josefin nämner boken Gittan och gråvargarna. Den anser hon är lite normkritisk. Josefin 

nämner även boken Jag älskar Manne, den handlar om en relation mellan två killar, små barn 

som gillar varandra. Även fast man är en tuff kille så kan man gilla en annan kille, ofta är det 

ju tjejer som är lite mer så i böcker, menar Josefin.  

Sonia nämner boken med girafferna, Gösta och Johan, som en normkritisk bok. I den boken 

är det med två pappor som vill ha barn tillsammans, vilket har varit ganska centralt förklarar 

Sonia. Hon berättar att de har pratat mycket kring den med barnen. Hon nämner även att den 

är tillgänglig för barnen och finns alltid framme. 

Böckerna om Plupp anser Michelle som normkritiska eftersom hon menar att man inte riktigt 

vet om det är en pojke eller flicka det handlar om i böckerna.  

Fanny läser Pippi Långstrump ibland, som hon anser också är normkritisk. Det är något som 

man inte alltid tänker på menar hon och att Pippi var väldigt normkritisk när hon kom. Både 

Kåreland (2005) och Nikolajeva (1992) menar att böckerna om Pippi Långstrump var bland 

de första böckerna som ansågs vara normkritiska. Pippi Långstrump ansågs vara en karaktär 

som gick emot den norm som fanns och Pippi har levt kvar och är fortfarande en karaktär som 

bryter mot normen och det är många som kan identifiera sig med Pippi. 
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6.3 Användningen av normkritisk barnlitteratur i förskolan 

 

I det här temat kommer jag att presentera hur pedagogerna använder sig av den normkritiska 

barnlitteraturen, då de ser det som ett verktyg i förskolan. Rosén (2010) menar att det ingår i 

den normkritiska pedagogiken att man gör medvetna val när det kommer till valet av böcker, 

sånger och lekar man väljer som pedagog. Simonsson (2004) menar att pedagoger samtidigt 

är medvetna om vad litteraturens har för betydelse för barnen och hur pedagogerna kan 

använda sig av den i verksamheten.  

Pedagogerna på Kajen berättar att de läser för barnen varje dag, dels vid läsvilan men också 

vid andra tillfällen under dagen. Ibland kommer barnen själva och säger till att de vill att 

någon av pedagogerna ska läsa för dem. Fanny menar att den normkritiska barnlitteraturen 

inte används varje gång de läser, men att den ska finnas representerad i lässtunderna.  

Sonia förklarar att den normkritiska barnlitteraturen oftast är ganska tunn och under den 

läsvila de har med de äldre barnen så blir det oftare att de väljer tjockare böcker och då blir 

inte den normkritiska litteraturen använd. Men Michelle förklarar att med de yngre barnen 

kan de använda de normkritiska böckerna med barnen vid läsning men att problemet där 

istället är att de små barnen kanske inte förstår lika bra vad boken handlar om eftersom det tar 

längre tid för de yngre barnen att förstå och hänga med i handlingen i böcker. Fanny menar 

också att de yngre barnen oftast inte orkar sitta och lyssna på en tjockare bok eftersom de 

tröttnar och kanske tappar fokus lättare än vad äldre barn gör.  

Handlingen i de normkritiska böckerna lyfter pedagogerna på lite olika sätt med barnen. Som 

med de yngre barnen använder sig pedagogerna av att vara lite extra tydliga med bilderna i 

boken som t.ex. att barnet i en bok har två mammor. Sonia förklarar att de gärna vill lyfta 

böcker med samkönat par i eftersom de har barn på förskolan som har vårdnadshavare som är 

samkönade par. Simonsson (2004) förklarar att barnlitteraturen är bra för barnen då den kan 

ge barnen kunskap om sin omvärld och hur den fungerar.  

Handling i böckerna lyfts alltså mest med de äldre barnen, men om de yngre har frågor om 

boken så lyfts den då också, berättar Josefin.  Beroende lite på vad barngruppen visar intresse 

för, menar Josefin, brukar pedagogerna ta det vidare och göra ett projekt av det. Pedagogerna 

berättar också att de blandar mycket litteratur i den dagliga verksamheten och att 

medvetenheten kring det normkritiska alltid finns där i bakhuvudet. Kumashiro (2002) menar 

att man genom ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen har man en strategi i att arbeta 

normkritiskt.  
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Josefin berättade, att hon inte tänker så mycket på hur hon ska läsa boken eller hur hon ska 

lägga upp boken inför barnen. Är det så att de har ett projekt, till exempel om de ska visa på 

att det finns olikheter och få med det, då jobbar de mycket i barngruppen med hur alla ser 

olika ut. Josefin berättar att pedagogerna pratade igenom innan hur de då skulle lägga upp och 

arbeta med boken, som visar på olikheter hos barnen. Då var det ett projekt, men om hon bara 

sitter och läser för barnen blir det att hon tar någon bok som finns i närheten, utan att tänka på 

hur hon ska lägga upp läsningen.  

Sonia som arbetar med äldre barn på sin avdelning menar att under den läsvila som de har 

brukar de ha boksamtal efter att de har läst boken för barnen. Då lyfts bokens handling med 

barnen och då har de förberedit frågor ur boken och reflekterar kring dem med barnen. 

Michelle berättar att hon vid ett projekt skulle välja ut böckerna till det, och då när hon valde 

ut böckerna så tänkte hon lite på att inte bara kanske läsa en Bamse-bok, utan ta en som hon 

anser är normkritisk. Hon undersökte innan hur de illustrerar bilderna i boken för att se om 

hon kunde använda sig av den och se hur barnen pratar om bilderna i boken. Hon menar också 

att det inte riktigt går att föra det där boksamtalet med de allra yngsta barnen. Hon menar att 

det äldsta barnet är 2,5 år drygt och att då har barnen precis börjat kommunicera med 

varandra.  

I frågan om pedagogerna upplevde några svårigheter med att läsa normkritisk barnlitteratur 

för barnen gav alla pedagoger ganska liknande svar; att det inte fanns några svårigheter men 

att de snarare ville ha mer normkritisk barnlitteratur.  

Fanny förklarar att det är synd att författaren inte ber sin illustrerare att måla annat än till 

exempel blonda barn i boken och istället ha med mörkhyade barn eller någon som sitter i 

rullstol. Hon menar att berättelsen inte behöver förändras utan den kan fortfarande vara den 

samma. Kumashiro (2002) tar upp att i de olika strategierna för att arbeta normkritiskt gäller 

det att ha ett korrekt förhållningsätt när det kommer till barn med speciella behov. Med det är 

pedagogerna medvetna i sitt förhållningssätt till funktionshinder. 

Fanny berättar om boken Orättvist som handlar om två syskon och barnen i boken är 

mörkhyade men föräldrarna är blonda. I den kan man anta att barnen då är adopterade. Men 

det står inte skrivet i boken. Vilket hon menar är bra och att det effektiva med bilderböcker är 

att det kan leda till att man kan tänka utanför normen.  
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Josefin menar också att barn är väldigt öppna för saker och menar att med de yngsta barnen så 

kan det vara bra att konkretisera genom att visa hur det kan se olika ut genom bilder eller med 

figurer.  

Som Sonia och de andra pedagogerna förklarade innan, gör de om barnlitteraturen själva. De 

anser att det känns helt naturligt för dem. Sonia berättar om en saga de utgick ifrån vid ett 

projekt som ansågs vara väldigt traditionell. Hon förklarar att det var så tanken kom till. Att 

just den borde de skriva om, och göra den lite mer normkritisk. Det gör de oftast nu när de 

läser en bok, t.ex. med de tjocka böckerna som de har med vid läsvilan, nu kan de spontant 

byta ut vissa saker i den. Men hon menar att det inte är någonting svårt, utan det är snarare 

bara är lätt. Hon menar också att man inte behöver göra någon stor grej av det.  

Michele menar att det kan vara bra att ta till sig en bok som man ska läsa, som man vet är 

normkritisk och läsa igenom den innan man läser den för barnen. Då kan man förbereda sig på 

vad för eventuella frågor som kan komma från barnen, så man vet vad man kan svara. 

Pedagogerna på förskolan berättar att de hade ett projekt där de skulle hitta på egna sagor som 

skulle bryta mot normen och även göra om berättelserna i böcker som redan fanns, så de 

också blev normbrytande, som Fanny berättar: 

 

Och då var det någon som tillexempel gjorde Alfons Åberg ”när pappa träffar 

en ny man”. Askungen fick någon ny version. Det var jätte kul faktiskt. 

(Fanny, 2014-10-14) 

 

Det viktigaste är att hitta litteratur som är normaliserande och att det inte är någon stor grej, 

menar Fanny. Om man hittar böcker som är problematiserande ska man använda dem med en 

viss försiktighet. Fanny berättar om när de köpte in boken Kalle i klänning och kände att det 

var en bra bok med en kille i klänning i. Men vid en föreläsning de var på om just synen på 

normkritisk litteratur, tog föreläsaren upp just den här boken. Föreläsaren menade då på att 

det har visat sig att när barn läser den, vill de inte vara Kalle med klänning, för han blir retad. 

Även om det är Kalle som vinner i slutet av boken så talar ändå boken om att det är jobbigt att 

vara den som bryter normen. Och att du kommer bli retad. Så barn vill inte identifiera sig med 

Kalle utan de vill hellre vara den som är elak i boken. Föreläsaren förklarade att det kanske 

varit så att man har en pojke på avdelningen som har klänning och att pedagogen kanske ville 

visa de andra barnen att det är bra, men att det då blev fel. Så Fanny menar att det kan vara 

bra att fundera en extra gång och läsa igenom den litteratur man ska läsa för barnen och att 

med de äldre barnen kan man ta en diskussion om det. 
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Fanny menar också att det är de som pedagoger som är deras egna pedagogiska verktyg, 

vilket gör att det är viktigt att hela tiden ha arbetet igång med det normkritiska 

förhållningsättet. Hon menar att det arbetet aldrig får bli klart utan att det är något som är 

pågående hela tiden. De har därför bytt ut ordet normkritiskt till normkreativt för att ordet inte 

ska kännas lika tungt. Med det normkreativa ordet menar de att man är kreativ och vidgar 

normerna. För normer kommer alltid att finnas. Men istället för att det ska vara en 

kärnfamiljsnorm så kan det finnas en familjenorm som innebär att människor som vill leva 

tillsammans är en familj, alltså det behöver inte vara svårare än så, menar hon. Och att man 

hela tiden ger tid till det och har diskussioner och utmanar sig själv och sina kollegor att få 

igång det här tänket.  

Det viktigaste av allt menar hon är att man aldrig får låta arbetet att stanna! 
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6.4 Vårdnadshavares reaktioner 
 

I det här temat kommer jag att presentera hur pedagogerna anser att vårdnadshavare har för 

reaktioner på att de läser normkritiska barnböcker. 

Pedagogerna har läroplan (Lpfö 98) som anvisar till att som pedagog ska man se till att varje 

barn förstår olika människors värde och att man ska kunna känna lika värde oavsett kön, 

etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Då är barnlitteraturen ett bra 

verktyg som pedagoger kan använda för att visa det på. 

Pedagogerna på förskolan Kajen upplever att vårdnadshavarna till barnen är väldigt öppna av 

sig och de har inte fått några speciella reaktioner från dem vad gäller användning, så som 

läsning av den normkritiska litteraturen. Men både Fanny och Josefin har hört från andra 

förskolor att det har funnits föräldrar som känner oro över att det används litteratur som är 

normkritisk. Exempelvis böcker som speglar ett samkönat par eller liknande, och att 

vårdnadshavarna då har haft negativa kommentarer om det.   

Fanny berättade att hon och en till på förskolan varit ute och föreläst för en annan skola om att 

arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt. Den förskolan de besökte skulle börja arbeta med 

ett normkritiskt arbetssätt och de undrade vad de kunde använda sig av för verktyg i arbetet 

med ett normkritiskt förhållningssätt. Det Fanny då beskrev, var att det viktigaste är ens 

förhållningsätt till arbetet kring normkritiskt arbetssätt, men även att barnlitteratur är ett 

väldigt bra verktyg. 

Bara hur man är och vad man säger och vad man gör.  Det tror jag många 

glömmer bort, att det egentligen är så enkelt. Har man inte råd att köpa 

in en massa böcker? Nej, men gör om dem ni har i sådant fall. 

(Fanny, 2014-10-14) 

 

 

Fanny berättar om de tankar som finns hos pedagoger om det normkritiska förhållningssättet 

och den normkritiska barnlitteraturen. 

Josefin förklarar att man som förskollärare måste möta de föräldrar som har frågor eller 

synpunkter kring användningen av normkritisk barnlitteratur i förskolan. Hon säger också att 

det är viktigt att visa föräldrarna vad som står i läroplanen, och förklara att det ingår i vårt 

uppdrag som förskollärare att arbeta med att belysa olikheter, och att alla är en del av 

samhället. Hon menar att vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla har rätt att ha olika 

sexuell läggning eller att man ska få utöva sin religion. Då är det oerhört viktigt att man som 
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förskollärare känner sig trygg i att säga det till föräldrarna. Det är det som hon anser är det 

värsta, att förskollärarna inte vågar berätta vad deras uppdrag går ut på. Det är faktiskt det 

som förskolläraryrket går ut på.  

Hon förklarar också om hur föräldrarna kan vara dem som har svårt att acceptera att man läser 

normkritisk litteratur för barnen, inte barnen själva. 

Sonia berättar även att de har fått väldigt bra feed back över lag från föräldrarna på förskolan. 

Det viktiga är att man inte gör det till någonting udda eller annorlunda. 

(Michelle, 2014-10-16) 

 

Pedagogerna förklarar också att det är viktigt att det normkritiska är ett pågående arbete och 

inget som bara händer någon gång ibland. Det ska vara förankrat i hela verksamheten och hela 

tiden. Som hur man pratar, vad man har för normer till den litteratur man läser och till de 

lekar man leker. Rosén (2010) förklarar att pedagoger som arbetar med inom den 

normkritiska pedagogiken är medvetna och uppmärksammar vilka val av böcker, sånger och 

lekar de väljer.  
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7 Slutdiskussion  
 

I det här avsnittet kommer jag att sammanfatta och ha en slutdiskussion om det jag har 

kommit fram till i min analysdel. 

Med min undersökning ville jag få reda på hur förskollärare tänker kring normkritisk 

barnlitteratur, och det alla mina medverkande har varit överrens om är att de tycker att det är 

viktigt att den normkritiska barnlitteraturen finns. De anser att litteraturen är ett bra verktyg 

för att spegla att det finns olika etniciteter, sexualiteter, religioner eller funktionshinder. Att 

man kan visa hur det kan se olika ut, t.ex. att det finns olika hudfärger eller handikapp och att 

allt detta kan normaliseras. Genom att granska sina egna normer och uppfattningar om 

normalitet, gör att man kan arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt. Det gör också att man 

blir medveten och hjälper en som pedagog att förstå hur man kan använda sig av den 

normkritiska barnlitteraturen. Utifrån Kumashiros (2002) ena strategi menar han att 

pedagogerna arbetar aktivt med litteratur och har ett kritiskt förhållningssätt till den. Han 

menar även att som pedagog är det viktigt att hela tiden reflektera över vilka normer du har 

inför barnen både när det kommer till litteraturen ni läser men även i det normkritiska arbetet, 

att då fundera över vilka ordval man använder. Det aktiva valet du gör av metod och material 

i förskolan hjälper förskolläraren att förstå hur de ska använda sig av litteraturen dagligen. Det 

hjälper dem också att utveckla synen för att analysera de normer som finns och visa på att det 

finns en massa olika människor som lever på olika sätt och alla är lika mycket värda. 

Det som pedagogerna anser som negativt är att det inte finns så mycket barnlitteratur som är 

normkritisk än. Där anser jag att det måste bli en förbättring eftersom litteraturen är ett viktigt 

verktyg som behövs, men som pedagogerna i min undersökning berättar, om att de kan 

förändra den litteratur som redan finns, som anses vara klassisk barnlitteratur på förskolan är 

något som är positivt. Att de gör den klassiska barnlitteraturen mer normkritisk anser jag är att 

de tagit det ett steg längre. Här visar det på att pedagogerna har börjat reflektera för att 

komma vidare i utvecklingen. Att det inte bara stannar av eftersom de saknar litteratur. De tar 

saken i egna händer. 

Det gör att jag anser att pedagogerna som är med i min undersökning, är väldigt medvetna om 

arbetet med normkritisk barnlitteratur och även arbetet kring annan barnlitteratur som de som 

sagt förändrar och gör om så att den blir normkritisk eller ser på litteraturen med ett 

normkritiskt förhållningssätt. Det har gjort att min undersökning blir väldigt positiv anser jag. 
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Då allting anses vara så bra och kan upplevas som att ingenting är svårt eller jobbigt. Det får 

mig att fundera vad det kan beror på.  

Är det för att den förskola jag gjort min undersökning på arbetar aktivt med ett normkritiskt 

förhållningssätt eller att dessa pedagoger har väldigt lätt för det här. Jag bli nyfiken och skulle 

vilja undersöka hur det ser ut på en förskola där de inte anser att de arbetar aktivt med ett 

normkritiskt förhållningssätt och se hur resultatet skulle bli på en sådan förskola med en 

undersökning som min. Det som blir intressant också är något som Michelle tog upp att 

intresset kring den normkritiska litteraturen har ökat hos henne tack vare att de arbetar 

normkritiskt på förskolan. Jag anser att det är ju synd att det ska gå så långt att man får en 

större medvetenhet kring den normkritiska barnlitteraturen bara för att man arbetar aktivt med 

den. 

Men att pedagogerna aktivt arbetar med det leder till en medvetenhet som de bär med sig hela 

tiden kring det normkritiska arbetet och hur de kan använda sig av den, vilket visar på att de 

har gjort en förändring i sig som Bromseth (2010) förklarar, att man måste göra en förändring 

i sig själv som pedagog för att nå ett normkritiskt hörhållningssätt. Jag anser att genom att 

börja reflektera över hur man kan använda sig av den barnlitteratur som redan finns på ett 

normkritiskt sätt, visar på att pedagogerna har börjat arbetat sig i rätt riktning. Eftersom de 

tyckte det var bra med normkritiskt litteratur men att de la ett värde i att behålla den gamla 

litteraturen också.  

Att de använder sig av begreppet normkreativ istället för normkritiskt, anser jag att de gör att 

de känns medvetna om arbetet kring normkritisk pedagogik. Då det fortfarande finns 

förskolor där de inte arbetar aktivt med normkritisk pedagogik är detta uttryck något fler 

förskolor skulle ta till sig då det är något nyskapande och ordet blir inte lika tungt. 

Vad det gäller vårdnadshavaren reaktioner kring den normkritiska barnlitteraturen upplever 

pedagogerna på Kajen inga större svårigheter med då vårdnadshavarna verkar öppna mot 

litteratur. Där emot vet dem andra förskolor som har haft en del vårdnadshavare som har haft 

olika åsikter vad det gäller att se det normkritiska som någonting bra. Rädslor för vad det kan 

betyda för deras barn verkar vara en faktor som spelar in men som Josefin nämnde så är det 

viktigt att som pedagog möta dessa föräldrar som har frågor på ett bra sätt och förklara att det 

är pedagogers uppgift att visa på olikheter eftersom det är så vårt samhälle ser ut idag. 
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Pedagogerna i min studie påpekar också under intervjuns gång om att det normkritiska arbetet 

är ett arbete som är pågående och att det aldrig får ta slut. Vilket leder till att detta bara är 

början och förhoppningsvis blir fler förskolor intresserade och börjar så ett normkreativt frö 

på förskolan. 

Att se hur det ser ut på andra förskolor är något jag har nämnt under nästa avsnitt, vidare 

forskning. 

 

8 Vidare forskning: 
 

Som jag nämnde skulle ser jag att en vidare forskning skulle kunna vara att se skillnaden på 

hur det kan se ut på en traditionell förskola. Att undersöka hur de tänker kring den 

normkritiska barnlitteraturen och om en används över huvudtaget. En annan intressant tanke 

jag har haft är även att se om det skulle bli någon skillnad i resultatet om jag hade intervjuat 

förskollärare med längre arbetserfarenhet eftersom min bara arbetat några år. 
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11 Bilaga 

11.1 Intervjuguide 
 

Intervjufrågor: 

Namn? 

Hur länge har du arbetat på förskolan? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur förskollärare använder sig av normkritisk 

litteratur i förskolan. 

Frågor: 

1. Hur tänker du/ni kring normkritisk barnlitteratur? 

2. Finns det någon speciell litteratur/bok som du tycker är normkritisk? 

Hur tänker du kring den? Och varför är den normkritisk? Har ni läst den litteraturen för 

barnen? Varför? / Varför inte?  

3. Förbereder du dig på något speciellt sätt/ använder dig av något speciellt arbetssätt inför att 

du ska läsa normbrytande litteratur inför barnen? 

4. Tänker ni på att välja normbrytande litteratur vid högläsning eller tar ni det som finns till 

hands vid tillfället? 

5. Lyfts handlingen i boken ni läser och bearbetas med barnen? 

6. Upplever ni att det finns mycket lättillgänglig litteratur som är normbrytande? 

7. Får ni böcker från biblioteket eller är det ni pedagoger som själva väljer vilken litteratur ni 

ska läsa för barnen? Har barnens val någon del i detta? 

8. Vid vilka tillfällen under dagen/veckan läser ni böcker med barnen? 

9. När ni läst normbrytande barnlitteratur, vilka reaktioner har ni fått från vårdnadshavare? / 

10. Hur tror ni att vårdnadshavare skulle reagera om ni valde att läsa normbrytande 

barnböcker? 

11. Anser du att det finns några andra svårigheter med den normbrytande barnlitteraturen? 
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12. Vad skulle ni vilja ge mig för råd och tips när det gäller att läsa normbrytande böcker för 

barn? 

13. Vad tänker ni i övrigt när det kommer till normbrytande arbetssätt i stort? Utgår ni från 

några speciella pedagogiska verktyg? 

 

 

 

 

 

 

Eventuell bild har alltid 
detta format.  
Avsaknad av bild 
påverkar ej textens 
placering under. Ingen 
bildtext på omslaget. 


