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Abstract 

This thesis is written with the intent to draw attention towards two of the gendernorms that 

affects us all while living in today’s society. By looking closer to the books, songs and stories 

children have access to and by both observing and interviewing teachers, I try to raise the 

knowledge of how the heteronorm and cisnorm are being challenged in the two preschools 

participating in this thesis. Both preschools are located in Sweden and the two persons I have 

interviewed are both preschoolteachers. I analyze the result of my research from a perspective 

that criticizes societal norms and has roots in both French post structuralism and queer theory. 

I also put my result in comparison to previous studies done by other researchers. My result 

shows that most of the books, songs and stories that children have access to in preschool are 

cisnormative and heteronormative and one of the teachers I have interviewed say that they 

don’t have enough knowledge about norms while the other teacher says that they have gotten 

enough knowledge about norms through in-service training. This thesis verifies, through my 

presentations of previous research and my own research, that our society is steeped in these 

two norms. 

Nyckelord 

Förskola, barn, preschool, children, gender, normer, hetero, sexualitet, norm, cis, queer, binär, 

kön, trans. 
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Inledning 

Normer påverkar våra liv i stor utsträckning. Dessa normer berör bland annat hur vi ser ut och 

hur vi agerar, vad som anses vara okej och vad som anses vara annorlunda. Små barn omges 

av normer redan från födseln och två av dessa är heteronormen och cisnormen. Robert 

Cialdini är en amerikansk forskare som gjort studier om sociala normer. Hen definierar 

begreppet norm som någonting underförstått, som ett mönster eller ramverk som styr hur en 

människa bör bete sig eller hur en människa bör se ut. Dessa normer kan variera beroende på 

kultur, geografiskt läge eller tid (Cialdini, 2006). 

Om en liten pojke och en liten flicka blir nära vänner pratar de vuxna om att de kanske är ett 

framtida kärlekspar. Hur många vuxna pratar på samma sätt om två pojkar? Genom hela 

barndomen lär sig barnen hur normer fungerar och hur de bör uppföra sig för att passa in. 

Men tänk om barnet du burit i din mage och fött varken är en pojke eller en flicka? Det kan 

vara svårt att tänka på för många eftersom vårt samhälle är baserat på tvåkönsnormen, vilket 

kategoriserar in människor i ett av de två binära könen – man eller kvinna. Många människor 

identifierar sig dock inte med något av de två binära könen, de är helt enkelt inte binära. De 

identifierar sig kanske som icke-binära, trans, intersexuella, queer eller någonting helt annat 

(Salmson och Ivarsson, 2015, s. 136-149, 222-227). 

År 2015 var första året då det tredje personliga pronomenet hen fanns med i den Svenska 

Akademiens Ordlista. Detta tredje personliga pronomen kompletterar de två personliga 

pronomen han och hon och har två funktioner. Den ena är att det är ett könsneutralt begrepp 

som innefattar både det personliga pronomenet han och det personliga pronomenet hon, till 

exempel om det pratas om en person vars personliga pronomen är okänt. Det andra syftet med 

det personliga pronomenet hen är att de personer som inte identifierar sig med något av de två 

personliga pronomenen han eller hon ska bli erbjudna ett tredje alternativ (SAOL, 2015, s. 

469). 

På grund av att heteronormen och cisnormen är starka i vårt samhälle har jag valt att studera 

kunskapsområdet normer i förskolan. Heteronormen innebär att normen är att en person 

attraheras av personer av motsatt kön. Cisnormen innebär att normen är att en persons 

könsidentitet stämmer överens med det juridiska kön personen blev tilldelad vid födseln 

(RFSL, 2015). Anledningen till att jag valt just detta kunskapsområde är för att det finns så 

lite forskning kring detta men även för att jag anser att en av de viktigaste uppgifter jag har 

som vuxen i vårt samhälle är att bredda bilden av vad som anses vara normalt, för att alla ska 
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känna sig inkluderade. En del av den forskning som tas upp i denna studie är över tio år 

gammal men är fortfarande relevant för ämnet och denna undersökning.  

När jag skulle söka tidigare forskning kring dessa normer använde jag mig av sökorden norm, 

normer, hetero, sexualitet, cis, trans, gender, queer, binär, kön, barn, children, preschool, 

förskola. Jag använde mig av databaserna Libris och Diva. Då det är relativt nytt att diskutera 

och skriva om dessa normer fick jag få relevanta sökresultat och valde därför att bredda min 

sökning till äldre barn och genus då detta ändå ligger nära det jag valt att studera.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur litteraturen på valda förskolor reproducerar 

och/eller utmanar normer samt att få kunskap om på vilket sätt pedagogerna på valda 

förskolor arbetar med normkritiska frågor.  

Frågeställningar 

Hur reproduceras och/eller utmanas heteronormen och cisnormen i barnböcker?  

Hur reproduceras och/eller utmanas heteronormen och cisnormen i sagor och sånger? 

Förekommer samtal om könsnormer på förskolan?  

Hur resonerar pedagoger om normkritiskt arbete? 

Arbetar personalen normkritiskt och i så fall på vilket sätt? 

Metod 
Här beskrivs vilka metoder som använts, hur urvalet gått till, genomförandet av 

undersökningen, bearbetningen av den data jag samlat in, studiens reliabilitet samt de etiska 

ställningstaganden som skett. 

Val av metod 

Annica Löfdahl (2014, s. 62-63) skriver om observation som metod för datainsamling och 

nämner två olika sorters observationer: deltagande observation och icke-deltagande 

observation. Syftet med en icke-deltagande observation är att forskaren försöker att påverka 

situationen så lite som möjligt och forskaren planerar att studera någonting specifikt. Löfdahl 

talar även om strukturerade och ostrukturerade observationer. Hen menar att om en forskare 

har förutbestämda saker att studera utför forskaren en strukturerad observation. Här kan till 

exempel en redan konstruerad lista eller tabell användas.  
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Jag använder mig av strukturerade observationer för att inventera böcker, sagor och sånger. 

De tabeller jag gjort i ordning innan observationerna används för att besvara 

frågeställningarna ”Hur reproduceras och/eller utmanas heteronormen och cisnormen i 

barnböcker?” och ”Hur reproduceras och/eller utmanas heteronormen och cisnormen i sagor 

och sånger?”.En ostrukturerad observation innebär att forskaren antecknar all relevant data 

gällande det ämne forskaren undersöker. Jag använder mig av en icke-deltagande observation 

i min studie där jag sitter på ett visst avstånd och lyssnar på vad pedagogerna i förskolan 

säger. Detta gjordes för att kunna besvara frågeställningen ”Förekommer samtal om 

könsnormer på förskolan?”. 

 

Utöver detta intervjuar jag verksamma förskollärare för att kunna besvara frågeställningarna 

”Hur resonerar pedagoger om normkritiskt arbete?” och ”Arbetar personalen normkritiskt och 

i så fall på vilket sätt?”. Steinar Kvale (1997, s. 117) menar att en strukturerad intervju gör att 

kommunikationen mellan intervjuaren och intervjupersonen kan vara öppen. Jag har valt att 

använda mig av en strukturerad intervju där jag har förberett intervjufrågor. Dessa frågor 

tillåter dock att följdfrågor ställs och att följden på frågorna ändras.  

 

Jan Trost (2010, s. 39-41) hävdar att det är viktigt att ha en struktur och att inte frångå ämnet 

under en intervju. Trots detta bör strukturen vara flexibel så att frågorna kan ställas i en annan 

ordning än vad som var tänkt från början. Kvalitativa intervjuer kännetecknas ofta av att de är 

strukturerade att enbart beröra ett ämne men att de har en låg grad av standardisering, vilket 

innebär att frågorna anpassas efter de svar som tidigare avgetts. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009, s. 17-18, 97-98) hävdar att en kvalitativ forskningsintervju används för att 

förstå hur människor tänker och resonerar kring ett ämne. Forskningsintervjun bygger 

kunskap och författarna menar att en intervju är ett utbyte av åsikter. Dock skriver de även att 

den mänskliga kommunikationen i en intervju gör att resultatet kan påverkas. Den som blir 

intervjuad blir påverkad av de frågor som ställs på ett etiskt och moraliskt plan. 

 

 Kvale och Brinkmann (2009, s. 217-219) skriver att det vanligaste sättet att registrera en 

intervju på är genom ljudupptagning. Då registreras inte bara orden som sägs utan även 

tonfallen. Att intervjuaren kan lyssna på intervjun flera gånger är även underlättande för 

bearbetningen av intervjun. Det går även att föra över intervjun på bland annat en dator för att 

säkerställa att intervjun sparas för framtida bruk. 
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Karin Rönnerman (2004, s. 30-31) menar att observation är ett verktyg för att se saker utifrån 

och att en intervju istället visar tanken bakom det som sker, vad någon tänker om en viss 

händelse eller ett visst ämne. Båda dessa metoder får fram data som ökar medvetenheten om 

vad som sker i verksamheten.  

Urval 

Denna undersökning gjordes på två olika avdelningar på två olika förskolor. På avdelningen 

på förskola 1 arbetar tre pedagoger, varav en förskollärare och barnen är 4-5 år gamla. På 

avdelningen på förskola 2 arbetar tre pedagoger, varav en förskollärare och barnen är 4-5 år 

gamla. Två av pedagogerna på förskola 2 har gått en utbildning som kallas ”På lika villkor” 

och förskolan har ett jämställdhetscertifikat, vilket kräver att de aktivt arbetar med 

jämställdhet och normer.  

I urvalet av böcker, sagor och sånger valde jag att inventera de böcker som fanns tillgängliga 

för barnen, de sånger de använde sig av när jag var observatör eller de sånger som 

pedagogerna själva sade att de brukar använda. Jag inventerade de sagolådor som fanns på 

avdelningen samt de sagor pedagogerna själva sade att de brukade använda. Sagolådor är 

egentillverkade lådor med rekvisita för att gestalta en saga. Då antalet sagolådor på förskola 1 

skiljde sig märkvärt i antal jämfört med antalet sagor på förskola 2 valde jag att enbart 

inventera de 7 sagolådor som pedagogerna hävdade används mest på förskolan. Jag 

observerade samlingarna, lunchen och bokläsningstillfällena då det var de tillfällen under 

dagen som pedagogerna och barnen satt tillsammans på en begränsad yta och pedagogerna 

hade möjlighet att samtala med och att tala till en större grupp barn samtidigt. Dessutom 

intervjuade jag de förskollärare som arbetar på de båda förskoleavdelningar jag genomförde 

min studie på. Anledningen till att jag valde att enbart intervjua förskollärare var för att de, i 

enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 98/16, s.8), har det övergripande ansvaret för att 

verksamheten bedrivs så att alla barn får uppleva sitt eget värde, vilket kan kopplas till att alla 

barn ska bli respekterade oavsett sitt egna kön eller anhörigas kön samt sexuella läggning.  

Genomförande  

Det första steget i mitt genomförande var att skapa tabeller att utgå från när jag skulle granska 

böcker, sånger och sagor. I arbetet med att skapa dessa tabeller utgår jag från Karin Salmson 

och Johanna Ivarssons (2015, s. 328-329) checklistor i boken Normkreativitet i förskolan. 

Checklistorna i boken är tänkt att använda för att se över om det finns böcker på förskolan där 



8 
 

huvudpersonerna varierar i både kön och könsuttryck, familjekonstellationer, sexualitet, 

funktion, etnicitet och ålder. Jag kopierade inte någon av dessa checklistor rakt av utan 

använde dem som inspiration i skapandet av mina egna tabeller. Det jag fokuserade på i dessa 

tabeller var vilket personligt pronomen huvudrollsinnehavaren hade samt vilka relationer som 

synliggörs. Dessa tabeller återfinns i resultatet i denna uppsats.  

 

Jag besökte förskola 1 under fem timmar och inventerade de böcker som fanns tillgängliga för 

barnen, vilket var 42 stycken. Jag inventerade även förskolornas sortiment av sagolådor som 

de skapat själva och det var 25 stycken. Till detta använde jag samma tabell som jag använde 

när jag inventerade böckerna och detsamma gäller inventeringen av sånger. Jag frågade 

pedagogerna vad de brukar använda sig av för sånger i sångsamlingarna och fick veta att de 

har en påse med små ärtpåsar i. På dessa ärtpåsar stod namnen på olika sånger. Sångpåsen 

innehöll femton stycken olika ärtpåsar. Dagen efter besökte jag förskola 2 under fem timmar 

och utgick från samma tabell när jag inventerade deras böcker. De böcker som fanns 

tillgängliga för barnen var 36 stycken. Förskolan hade inte några sagolådor men de hade 

pärmar med texter och bilder på olika sagor som pedagogerna sa att de brukar berätta för 

barnen, dessa pärmar innehöll sju sagor. Samma tabell användes i denna inventering, och 

även i inventeringen av sånger. Förskolans sånger satt i en pärm liknande den där sagorna 

fanns.  

 

Under två dagar observerade jag förmiddagssamlingen hos förskola 1. Jag använde mig av 

icke-deltagande observationer av pedagogerna på förskolan för att få syn på vilka normer 

barnen stötte på i den dagliga verksamheten. Genom att observera situationer så som samling, 

sångstund, sagostund och bokläsning hoppades jag få syn på pedagogernas samtal kring 

normer. För att dokumentera mina observationer använde jag mig av skriftliga anteckningar. 

Jag satt i bakgrunden och antecknade med penna och papper när pedagogerna sa någonting 

som kunde relateras till kön, genus, könsmönster eller sexualitet. Dessa samlingar pågick 

mellan klockan halv tio och tio. Under dessa dagar var jag även deltagande observatör under 

luncherna och antecknade när pedagogerna sa någonting som kunde relatera till ovanstående 

ämnen. Efter luncherna läste en pedagog för barngruppen och då satt jag vid sidan av och 

antecknade på samma sätt som vid förmiddagssamlingarna. Under mina två dagar på förskola 

2 observerade jag förmiddagssamlingarna som pågick från klockan nio till halv tio. Även här 

var jag deltagande observatör vid luncherna och var lyhörd för vad pedagogerna sa. Denna 
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förskola hade också bokläsning efter lunch och jag antecknade med penna och papper när 

pedagogerna sa någonting som kunde relatera till kön, genus, sexualitet eller könsmönster. 

Slutligen planerade jag att ställa några intervjufrågor till verksamma förskollärare på dessa två 

förskoleavdelningar, en på vardera avdelningen. Under intervjuerna, som var tänkta att pågå i 

cirka 15 minuter, tänkte jag spela in med hjälp av en ljuduppsamlare på telefonen om 

pedagogerna var bekväma med det. På förskola 1 spelades intervjun in och transkriberades 

sedan. Detsamma planerades att göra på förskola 2 men då detta inte hanns med bestämdes 

det att intervjufrågorna skulle skickas till förskolläraren via mail. Detta gjorde att 

förskollärarna gavs olika lång tid att svara på frågorna och möjligheten att tänka över sitt svar 

såg inte likadan ut för de två intervjuade pedagogerna.   

Bearbetning av data 

Min första intervju transkriberades och sedan skrevs det som var relevant för min studie och 

för att besvara mina frågeställningar ner i resultatet. Kvale och Brinkmann (2009, s. 217-218) 

menar att en förvandlar ett språk till ett annat när en transkriberar, det muntliga språket 

förvandlas till det skriftliga språket. Därför skrivs inte orden korrekt under en transkribering, 

de skrivs som personen i fråga uttalade dem. Mina tabeller har skrivits in i resultatet efter 

bearbetning för att tydliggöra vad resultatet visat. Mina observationer har skrivits om från 

handskrivna, något korta anteckningar till dataskrivna meningar med korrekt meningsbyggnad 

samt delats in efter hur de besvarat mina frågeställningar. 

Reliabilitet och validitet 

En studies validitet bestäms bland annat av hur relevant den insamlade datan är för ämnet och 

studiens reliabilitet bestäms av hur väl forskaren beskriver tillvägagångssättet i insamlingen 

och bearbetningen av datan (MDH, 2012). 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 295-297) menar att reliabilitet säkerställs när ett 

forskningsresultat är tillförlitligt och betonar att validiteten ska vara kontinuerlig under hela 

studien. Denna validitet säkerställs genom att det forskaren mäter är det som avsetts att mäta.  

Christer Stensmo (2002, s. 123) hävdar att reliabiliteten påverkas av intervjufrågornas 

utformning, till exempel om frågorna leder den intervjuande till att svara på ett speciellt sätt. 

Hen skriver även att studiens validitet kan säkerställas genom planering och genom ett 

konsekvent tänkande kring frågorna som föranleder till forskningen. Då jag är konsekvent i 

mitt syfte genom denna studie säkerställs därför en del av studiens validitet. Under min studie 
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arbetar jag även med att säkerställa validiteten genom att noga överväga vilken metod jag ska 

använda mig av i min datainsamling och databearbetning. 

Kvale och Brinkmann (2009, s.88) menar att om forskaren har teoretiska kunskaper om det 

område hen undersöker hjälper det meningsskapandet under intervjuer och analyser av 

intervjuer. Detta anser jag att jag innehar och därmed även stärker trovärdigheten för denna 

studie. Studiens trovärdighet stärks även genom att jag noga återger genomförandet av mina 

observationer och intervjuer. Thomas Harboe (2013, s. 138) hävdar att en forskare behöver 

lita på sin egen forskning och sitt insamlade material för att hen ska kunna använda sig av det 

i sin studie. Vid en intervju påverkas validiteten av hur väl den intervjuade personens svar och 

personens agerande stämmer överens. Mina observationer och mina intervjuer anser jag visar 

på att pedagogernas tankar om sitt eget agerande och pedagogernas faktiska agerande 

stämmer med varandra. Harboe menar att det är studiens reliabilitet och validitet som avgör 

kvaliteten. Sonja Kihlström (2007, s. 232-233) anser att en studies reliabilitet stärks genom att 

intervjuaren använder ljudupptagning för att registrera intervjun. Detta är någonting som jag 

planerade att använda vid båda mina intervjutillfällen men i slutändan använde vid den ena 

intervjun.  

Forskningsetiska principer 

Jag tar hänsyn till de forskningsetiska aspekter som Vetenskapsrådet (2002) beskriver och 

fokuserar främst på de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att skicka ut informationsbrev (se Bilaga 

1) till alla som berörs av min studie ges deltagarna information om att deltagande i min studie 

är frivilligt och att det när som helst kan avbrytas utan ifrågasättande. Jag skriver i detta brev 

att det material jag samlar in enbart kommer användas i min rapport. Genom att alla deltagare 

informeras om studiens syfte och tillfrågas innan studien börjar och att de är medvetna om att 

de kommer att vara anonyma tar jag hänsyn till såväl informationskravet, samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet. 

 

 Jag tar även hänsyn till nyttjandekravet genom att göra samtliga deltagare medvetna om att 

min studie enbart kommer att användas i denna uppsats. Deltagare, platser och lokaler 

kommer att anonymiseras så att det inte går att koppla min studie till de förskolor den 

genomförts på, vilket hör till konfidentialitetskravet. Ljudupptagningar och bilder kommer 

inte att bifogas i studien och kommer att raderas efter att studien är godkänd.  
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Då min studie innefattar observationer av pedagoger måste jag ta deltagarnas känslor och 

tankar i beaktande. Jag måste vara lyhörd för deras behov och signaler trots att de gett sitt 

medgivande till observationer och intervjuer. Vid misstänkt obehag behöver jag som 

observatör och intervjuare ta ett steg tillbaka och ge personen i fråga utrymme (Löfdahl, 2014, 

s. 41). 

Begreppsförklaring 

Heteronormen innebär att normen i vårt samhälle är att vara heterosexuell och att ha 

heterosexuella föräldrar. Anna-Clara Olsson (2004, s. 9-17) betonar att heterosexualitet är den 

rådande normen i vårt samhälle, vilket innebär att det är just den sexualiteten som ses som 

naturlig och vanligast. Detta skriver även Christine Gilljam (2004, s. 101-102) i samma bok. 

Hen menar att barnen i skolan drivs in i heteronormaliteten genom att historisk litteratur 

förstärker heteronomen då homosexualitet dolts på grund av att det ses som någonting 

avvikande och onormalt. Vidare skriver Gilljam att författares heterosexuella relationer ofta 

nämns i undervisning men sällan författares homosexuella relationer.  

Cisnormen innebär att normen är att ha samma könsidentitet som det kön du blev tilldelad vid 

födseln, trots att många människor är transsexuella, det vill säga identifierar sig varken som 

man eller kvinna (icke-binär) eller genderfluid, vilket betyder att personen pendlar i sin 

könsidentitet (RFSL, 2015). Så fort ett barn föds kallar doktorn och föräldrarna barnet för en 

pojke eller flicka baserat på barnets yttre genitalier. En flicka blir ofta klädd i rosa och 

volanger och en pojkes första leksak är ofta en bil. De människor som finns i barnets 

omgivning börjar behandla hen olika, pojkar ska vara tuffa och flickor ska ”uppföra sig”. 

Detta skriver även Fanny Ambjörnsson (2016, s. 112) som hävdar att det är detta upprepande 

av behandling beroende av kön som gör att en könsidentitet skapas. 

Performativitet är ett begrepp som Judith Butler använder sig av och som innebär att det är 

våra handlingar och yttranden som skapar vårt kön. Hen menar att genom att bete sig på ett 

sätt som är stereotypiskt för ett kön upprätthålls de föreställningar som finns om könsroller. 

Detta innebär att om någon beter sig på ett sätt som inte stämmer överens med normen skapar 

den personen ett motstånd gentemot normer gällande kön och genus (Butler, 1990, s. 205-

221). 

Subversivitet är även det ett begrepp som Butler använder sig av för att beskriva 

motståndshandlingar mot de två binära könen, till exempel de människor som identifierar sig 
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som queera. Indirekt gör en människa som motsätter sig tvåkönsnormen ett motstånd mot den 

stabilitet som finns i tvåkönsnormen (Butler, 1990, s. 145-221). 

Personligt pronomen är det ord som används när en person pratar om någon annan i tredje 

person. Det personliga pronomenet kan hänga ihop med en persons biologiska kön, juridiska 

kön och/eller könsidentitet men behöver inte göra det. I Sverige finns det tre personliga 

pronomen och dessa är han, hon och hen (RFSL, 2015). 

Kön är ett samlingsbegrepp för flera olika begrepp. Biologiskt kön avgörs av yttre och inre 

genitalier, könskromosomer samt hormon i kroppen. Juridiskt kön är det kön som registreras i 

folkbokföringen och även det kön som står i en persons pass, på en persons legitimation osv. I 

dagsläget finns det bara två olika juridiska kön. Könsidentitet är det kön en person känner sig 

som och det behöver inte överensstämma med det biologiska könet eller det juridiska könet. 

Könsuttryck är hur en person till exempel klär sig och hur en person rör sig. Könsuttryck 

hänger därför ihop med stereotypiska könsmönster (RFSL, 2015).  

Genus är en människas sociala kön och hänger ihop med könsmönster och könsroller. Vissa 

uttryck, attribut och beteenden ses som typiskt manligt eller typiskt kvinnligt. Dessa 

könsuttryck gör att en människa ses som antingen kvinnlig eller manlig och påverkas därmed 

av de förväntningar som finns på män och kvinnor. Genus kan därför variera beroende på 

kontext. Genus kan även innebära det begrepp som används inom samhällsvetenskaplig 

forskning då det talas om de strukturer som finns gällande män och kvinnor (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, u.å.).  

Sexuell läggning baseras på vem en person attraheras av. En heterosexuell person blir 

attraherad av en person av motsatt biologiskt kön, en homosexuell blir attraherad av en person 

med samma biologiska kön som en själv, en bisexuell person blir attraherad av både personer 

med samma och med motsatt biologiskt kön. Det finns dock fler sexuella läggningar än dessa 

tre, bland annat kallar vissa människor sig för pansexuella och attraheras då av män, kvinnor 

och personer som identifierar sig som någonting bortom de två binära könen (RFSL, 2015). 

Tvåkönsnormen är den norm som säger att människor antingen är kvinna eller man. Den utgår 

från att det enbart finns två binära kön och människor kategoriseras in i något av dessa två 

fack baserat på deras genitalier (RFSL, 2015). 

Queer är ett begrepp som Tiina Rosenberg (2002, s. 11-15) försöker definiera men konstaterar 

att det är svårdefinierat. Rosenberg hävdar att begreppet heller inte borde preciseras. Hen 
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hänvisar till Butler som ansåg att det som var queer inte skulle definieras, att hela syftet med 

begreppet queer var att slippa kategorisering. Vidare skriver Rosenberg att hen ofta får frågan 

om alla människor är queera då alla på något sätt oftast bryter mot någon norm. Hen menar 

dock att begreppet queer syftar till någonting normbrytande gällande kön, genus eller 

sexualitet. Ambjörnsson (2016, s. 16, 47-73) bekräftar att begreppet queer är svårt att 

definiera och skriver även hen att det är ett av syftena med begreppet. Ambjörnsson hävdar att 

de som forskar inom ämnet queer problematiserar heteronormen och försöker att undersöka 

varför det heterosexuella förhållandet ses som mest önskvärt i vårt samhälle. Dessa forskare 

ifrågasätter denna norm och undersöker bland annat hur den skapas, var den kommer ifrån, 

hur den upprätthålls och vad den har för konsekvenser.  

Bakgrund 

Ett av förskolans grundläggande värden är att förskolan aktivt ska arbeta på ett sätt som 

stärker alla människors lika värde, jämställdhet, frihet och att inte kränka andra människor så 

att barnen i förskolan skapar förståelse för andra människors olika livssituationer. 

Pedagogernas värdegrund bör synas i den dagliga verksamheten och dessa värderingar bör 

överföras på barnen. Förskolans läroplan betonar även att inget barn ska bli diskriminerad 

eller uppleva kränkning på grund av bland annat kön eller sexuell läggning hos någon 

anhörig. Pedagogerna som arbetar i förskolan ska även arbeta för att motverka de traditionella 

könsmönster och könsroller som finns samt se till att normer skapas för förskolan (Lpfö 

98/16, s. 4-5, 8).  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar […] förståelse för 

att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning.” 

                                                                                     (Lpfö 98/16, s. 8) 

Året var 1990 när Judith Butler publicerade en bok som kom att förändra synen på kön och 

genus för många människor. Butler revolutionerade genom att ifrågasätta det binära systemet 

bestående av två kön och genom att kritisera den dåvarande feminismen i samhället. Hen 

menade att genusdiskussionen gjorde att de som ansåg sig vara feminister kände sig oroade då 

genus var ett otydligt begrepp och kunde leda till ”feminismens nederlag” (Butler, 1990, 
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s.41). Butler diskuterade kvinnans roll i samhället sett ur ett feministiskt perspektiv och 

betonar att det är männen som har den största makten.  

De normer som jag valt att fokusera på i denna studie är väldigt omdebatterade just nu och i 

en artikel skriven av Zing Tsjeng (2016) beskrivs hur en studie gjord av J. Walter Thompson 

Innovation Group visar att mer än hälften av tonåringarna identifierar sig som heterosexuella. 

Samma studie visar att 56% av tonåringarna känner en person med ett könsneutralt personligt 

pronomen. I ett videoklipp publicerat av Popsugar Entertainment (2016-03-16) tas även denna 

statistik upp och konkretiserar den. Transpersoner tillbringar ofta den första delen av sina liv 

med att dölja vilka de egentligen är av rädsla för att inte bli accepterade och resterande del av 

sitt liv, när de väl kommit ut, med att bli hotade, exkluderade och terroriserade. I en rapport 

som publicerats av the National Center of Transgender Equality, hade 41% av de deltagande 

transpersonerna försökt begå självmord någon gång. Anledningarna till självmordsförsöken 

var sexuella trakasserier, fysisk misshandel, trakasserier i skolan och att de förlorat arbetet 

(Grant, J., Mottet, L., Tanis, J., m.fl., 2011).  

”Actually I don´t want to be a girl, I am a girl” säger sjuåriga Paddy McGuire i dokumentären 

My transgender kid (Channel 4, 2016) när intervjuaren frågar Paddy om det är en hemlighet 

att hon vill vara en tjej. Paddy menar alltså att hon inte vill bli en tjej utan att hon är och alltid 

varit en tjej på grund av de känslor och tankar hon alltid haft i sin kropp. Paddy blev tilldelad 

könet pojke/man vid födseln men hävdar att det inte stämmer. I samma program säger 

berättarrösten att barn så unga som tre år gamla uttrycker att de är födda med fel genitalier 

och är transsexuella.  

Tidigare forskning 

Den forskning som finns om kön och förskola är problematisk. Genusforskning och 

genusdiskussionen utgår från tvåkönsnormen (HBTQKojan, u.å.), det vill säga att alla 

människor identifierar sig som antingen man eller kvinna. Här osynliggörs en stor del 

människor, de som är icke-binära. Det vill säga alla människor som inte identifierar sig som 

kvinna eller man, alla människor som inte har det personliga pronomenet hon eller han. 

Genusdiskussionen är ofta även cisnormativ och utgår från att barn har samma könsidentitet 

som det juridiska kön de blev tilldelade vid födseln. Jag har inte kunnat hitta någon forskning 

kring detta ämne kopplat till barn i förskoleåldern. Detta är anledningen till att jag valt att inte 

studera förskolan ur ett genusperspektiv. Istället valt att ett av de områden jag ska fokusera på 

i min studie är cisnormativitet.  

https://broadly.vice.com/en_us/contributor/zing-tsjeng
https://www.jwtintelligence.com/the-innovation-group/
https://www.jwtintelligence.com/the-innovation-group/
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Normer 

Klara Dolk (2013, s. 25-27) utgår i sin doktorsavhandling från feministiska teorier samt 

teorier som hör till det poststrukturalistiska området vilket handlar om bland annat normer. De 

fenomen Dolk studerar är relationella, det vill säga de uppstår alltid i relation till andra 

människor och omgivningen. Butler (refererad i Dolk 2013, s. 25-27) skriver att det som är 

rådande norm ses som naturligt och begripligt och att det som bryter mot normen ses som 

konstigt. Normer är ofta outtalade och svåra att sätta ord på men görs tydliga när någonting 

bryter mot normen. Butler menar att normer har en dubbelhet, att vi både behöver normer för 

att leva i ett samhälle där vi ska samleva med många andra människor, samtidigt som normer 

begränsar oss och gör att de som avviker från normen exkluderas.  

 

Hellman (refererad till i Dolk, 2013, s. 43) har gjort en studie där förskolebarn på en 

avdelning delades in i två grupper, flickor och pojkar, baserat på de yttre attribut barnen hade 

på sig. Flera av barnen på avdelningen gick dock inte att kategorisera på detta sätt då de bar 

kläder som inte var könsstereotypiska, hade frisyrer som inte var könsstereotypiska och i vissa 

fall hade unisexa namn. Studien visade också att när barnen kategoriserade andra människor 

var färgen på kläder den faktor som främst gjorde att de kategoriserade människor som 

antingen kvinnor eller män. 

 

Dolk (2013, s. 46-47) har observerat värdegrundsarbetet på en förskola och noterat att 

pedagogerna använder sig av könsneutralitet i sin verksamhet samt s.k. kompensatorisk 

pedagogik. Hen beskriver exempel där huvudpersonens personliga pronomen byts ut i sånger 

och där pedagogerna använder ljus röst när en manlig karaktär pratar i en saga och så vidare. 

Dolk (2013, s. 136-140) beskriver en del i det genusarbete pedagogerna genomför som 

könsneutralt och syftar då främst till pedagogernas språk. Manliga och kvinnliga karaktärer i 

sagor och böcker har inte stereotypiska röstlägen och istället för att benämna barnen och 

föräldrarna vid kön och istället för att använda personliga pronomen benämns de helt enkelt 

som ”barn” och ”föräldrar”. Vidare problematiserar Dolk könsneutraliseringen och huruvida 

en ska använda begreppen pojkar och flickor med barnen. Hen ifrågasätter hur 

jämställdhetsarbetet kan synliggöras om barnen inte kategoriseras in efter kön. Dolk (2013, s. 

237-239) refererar till Sara Ahmed (2010) som skriver om, vad hen kallar, ”lyckans 

förstörare” och betonar att de som ifrågasätter normer och påpekar när någon är exkluderande, 

kan ses som att de förstör andras lycka. De människor som lever i enlighet med normen kan 
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alltså vara lyckliga och ovetande om att de exkluderar människor i till exempel sitt 

vardagsliga tal. Personer som påpekar detta kan ses som jobbiga och bångstyriga. 

Genus 

Lena Kåreland m.fl. (2005, s. 121-152, 161-168, 204-238) har analyserat 28 bilderböcker för 

barn och ungdomar ur ett genusperspektiv för att upptäcka vilka genusmönster som 

förekommer i dem. Resultatet av studien visar att det är traditionella könsroller som visas. 

Pojkarna i böckerna är aktiva och påhittiga medan flickorna är skötsamma och harmoniska. 

Pojkarna och fickorna i böckerna skildras även på olika sätt gällande bland annat utseende, 

vad de gör och hur ofta de förekommer i böckerna. Det framkommer även att majoriteten av 

huvudrollsinnehavarna i barnböcker är pojkar. Detta kan vara problematiskt då barn tycks 

välja böcker där de identifierar sig med huvudrollspersonen. Författarna hävdar att förskolan 

spelar en viktig roll i förmedlingen av värderingar genom litteratur och att barn skapar sig en 

uppfattning om hur världen ser ut och hur världen ska se ut genom bland annat de böcker de 

läser på förskolan. Därför är det viktigt att det aktivt och medvetet arbetas med litteratur 

genom att erbjuda barnen ett varierat sortiment av böcker. Författarna skriver om boksamtal, 

vilket innebär samtal kring och utifrån böcker och kan få barnen att leva sig in i andras 

perspektiv och därmed få en uppfattning om genus och vilka könsstereotyper som finns.  

Fanny Jonsdottir (2007, s. 21-28, 79-106, 147) har i sin studie om barns sociala relationer i 

förskolan analyserat pedagogernas uppfattningar av barnens egenskaper och färdigheter 

relaterat till könsmönster. Studien är gjord på18 avdelningar fördelade på nio förskolor. 

Urvalet av förskolor är inte slumpmässigt valt utan har gjorts utifrån kriterier som Jonsdottir 

satt upp. För att genomföra studien har hen använt sig av en sociometrisk metod, vilket 

används för att till exempel mäta ett barns status i en barngrupp, för att genomföra studien. 

Hen har även använt sig av ett skattningsschema där pedagogerna fått skatta barnens sociala 

förmåga utifrån olika påståenden. I sin studie har Jonsdottir använt sig av ett moraliskt och 

ontologiskt synsätt samt ett sociokulturellt perspektiv. Hen hänvisar till Honneths teori och 

beskriver det moraliska och ontologiska synsättet som att människan har ett behov av och en 

strävan efter att bli erkänd av andra för att kunna växa och utvecklas. Resultatet av Jonsdottirs 

studie visar att flickorna uppfattas som vetgiriga, ha en högre kommunikativ förmåga, vara 

mer socialt kompetenta och ha bättre lekfärdigheter än pojkar. Pojkarna uppfattas vara mer 

självsäkra än flickorna.  
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Heteronormen i skolan och förskolans värld 

Mattias Lundin (2013), lärare och lektor i pedagogik, har gjort en analys av svenska lärares 

erfarenheter av homosexualitet och bisexualitet.  

 

”En heterosexuell lärare kan prata om sin partner utan att  

detta räknas som att ge uttryck för sin sexualitet,  

medan den homo- eller bisexuella läraren i allra högsta  

grad riskerar att uppfattas prata om sexualitet.” (Lundin, 2013). 

 

Datainsamlingen som lett fram till Lundins resultat skedde genom skriftliga berättelser och 

hen använde sig av ett queerteoretiskt perspektiv vid analysen av dessa. Av resultatet kunde 

hen urskilja fyra olika strategier lärarna tar till vid mötet av normkritiska situationer. En 

strategi som Lundin upptäckte kallar hen för undvikande som går ut på att personen som 

avviker från normen undviker att samtala om, i detta fallet, sexualitet. En annan strategi är att 

säga ifrån vid tillfällen då de själva var de som avvek från normen och upplevde att de blivit 

utsatta för en kränkning. Anpassning är den strategi där en lärare egentligen tycker att till 

exempel ett skämt om sexualitet inte är okej men skrattar ändå för att resten av gruppen gör 

det. I den strategi där läraren blir en förebild berättar hen för eleverna om sin sexualitet och 

sitt partnerförhållande och eleverna kunde ställa frågor till läraren.  

 

Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad och kränkt? (2009, s. 20-22, 31-32, 61-72) tar 

upp en intervjustudie gjord med nästan 100 förskolebarn fördelade på 14 förskolor. Syftet 

med rapporten var att, med ett normkritiskt perspektiv, belysa hur normativ skolans värld är 

samt att belysa om bland annat barn i förskolan kränker och trakasserar varandra eller om 

någon som arbetar i förskolans verksamhet är delaktig i kränkningar eller trakasserier. Studien 

genomfördes med hjälp av gruppintervjuer och resultaten visar att det inte förekommer 

diskriminering på förskolorna. Trots detta har barnen tidigt tankar om vad som är annorlunda. 

När barnen fick frågan om sexuell läggning blev resultatet att det är mer accepterat att två 

flickor är kära i varandra än att två pojkar är det. Det visade sig även att pojkar var mer 

tveksamma till samkönad kärlek. Barnen i förskolorna har även en generell uppfattning om att 

det är pojkar som förknippas med fysiskt våld och författaren menar att normer gällande 

pojkar och flickors förväntade beteende och preferenser innefattar även föreställningen att 

människor är heterosexuella.  Författaren sammanfattar det hela genom att konstatera att 
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kränkning och trakasserier är baserade på normer som barn bär med sig redan i förskolan. Det 

är de barn som avviker från normen som får utstå kränkningar och trakasserier.  

Jenny Sahlström (2006, s. 11-30) utgår även hen från ett normkritiskt perspektiv i sin rapport 

En utmaning för heteronormen. Sahlström skriver att hen försöker kartlägga vilket behov av 

kunskap som finns bland lärare i den svenska skolan när det gäller sexuell läggning och 

homofobi. Hen ställer sig frågorna vad det innebär att undervisa om detta ämne, samt hur och 

vem som bör göra det. Sahlström beskriver en enkätundersökning som genomfördes av Under 

ytan (2006). Det skickades ut enkäter till verksamma lärare och nästan 1500 lärare, varav 300 

förskollärare, svarade på denna enkät. Studien visar att mer än 90% fått lite eller mycket lite 

kunskaper kring arbete med sexuell läggning. Över hälften av alla lärarna i studien var 

dessutom inte intresserade av material som underlättar arbetet med frågor kring sexuell 

läggning och homofobi. Av lärarna i studien var förskollärare den grupp där majoriteten 

svarat nej på den frågan. Vidare diskuterar Sahlström att ett exempel på hur en förskollärare 

kan anamma en icke-heteronormativ utgångspunkt kan vara att anpassa sagor så att de handlar 

om familjer där annat än heterosexuell kärlek återfinns. Ett annat exempel är att ha en öppen 

inställning för att barnen i förskolan lever i olika typer av familjekonstellationer. 

Teoriavsnitt 

Jag kommer att utgå från ett normkritiskt perspektiv när jag genom för denna studie. Salmson 

och Ivarsson (2015, s. 10-13) beskriver det normkritiska perspektivet som ett perspektiv där 

normer synliggörs och där även normernas konsekvenser synliggörs. Normer gör att vi har 

vissa förväntningar på människor och att det finns osynliga regler som styr hur vi beter oss 

och hur vi tänker om andra människor. De menar att det normkritiska perspektivet i arbetet 

med barn handlar om att ha ett barnperspektiv där varje enskilt barn har möjligheten att 

utvecklas utan att bli begränsad eller styrd av normer och förväntningar. Det normkritiska 

perspektivet har sin grund i queerteorin som i sin tur har sina rötter i bland annat fransk 

poststrukturalism. Då det normkritiska perspektivet är relativt nytt kommer jag även att utgå 

från poststrukturalismen och queerteorin. Dessa kommer därför att presenteras nedan. 

Fransk poststrukturalism 

Inom forskningsinriktningen som kallas för fransk poststrukturalism problematiseras 

samhällets rådande diskurser. Poststrukturalismen menar att det inte finns några givna 

sanningar som existerar universellt. Människor är subjekt och allt skapas i den kontext som 



19 
 

subjektet befinner sig i, tillsammans och i samspel med omgivningen. Varje individ består av 

flertalet identiteter och fungerar olika i varje sammanhang. Människan är ett lärande subjekt 

och för varje ny kontext skapas eller omskapas vi. Vi lär oss tänka och handla på olika sätt 

beroende på kontext. Denna process där subjektet förändras slutar aldrig att pågå och det finns 

inget givet subjekt, ett subjekt blir aldrig en färdig produkt (Lenz Taguchi, 2004). Fanny 

Ambjörnsson (2004) beskriver att sett utifrån det poststrukturalistiska perspektivet finns det 

inget biologiskt som avgör vilket kön vi har. Vårt kön skapas i vår vardag genom att vi agerar 

på ett visst sätt. Detta återskapas dagligen och genus blir därmed en process och någonting vi 

aktivt gör. Dock är normer instabila och kan förändras om de möts av något som avviker från 

den.  

Queerteori 

Judith Butler är en av de ledande teoretikerna inom queerteorin och i sin bok Gender Trouble: 

Feminism and the Subversion of Identity som gavs ut redan 1990, skriver hen att bland annat 

tvåkönsnormen och cisnormen är en social konstruktion. Hen ifrågasätter det feministiska 

perspektivet och påtalar att de binära könen även de är socialt konstruerade av oss människor. 

Butler beskriver även det teoretiska ramverket heterosexuell matris som hen menar ligger till 

grund för den heteronorm som råder i vårt samhälle. I den ställs mannen och kvinnan mot 

varandra och förväntas åtrå varandra. Mannen och kvinnan är även varandras motsatser 

beteendemässigt och kroppsligt. Detta begränsade synsätt ifrågasätter och kritiserar Butler.  
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Resultat 

Nedan kommer en sammanställning av det material jag samlat ihop. Först presenteras de två 

intervjuerna jag gjort, dessa är bearbetade för att bättre besvara mina frågeställningar och data 

som inte är relevant för studien har uteslutits. Sedan presenteras de observationer jag utförde 

och även här är resultatet bearbetat så att enbart observationer som bidrar till att besvara de 

frågeställningar jag haft i studien presenteras. Slutligen presenteras de tabeller som redogör 

för resultatet av min inventering av böcker, sånger och sagor. De avslutas med 

sammanfattningar av tabellerna. Vid intresse av att se utförligare anteckningar från 

observationerna, se bilaga 2 och 3. Fullständiga listor på böcker, sånger och sagor, återfinns i 

bilaga 4-9.  

Intervju med förskollärarna 

Dessa intervjuer gjordes för att besvara frågeställningarna ”Hur resonerar pedagoger om 

normkritiskt arbete?” och ”Arbetar personalen normkritiskt och i så fall på vilket sätt?”. För 

att få reda på hur pedagogerna arbetar normkritiskt frågade jag hur de arbetar med att 

motverka traditionella könsmönster. För att få reda på hur pedagogerna resonerar kring 

normkritiskt arbete frågade jag om de anser att de har kunskap i ämnet och om de är bekanta 

med uttrycken hetero och cis.  

 

Hur resonerar pedagoger om normkritiskt arbete? 

Pedagog från förskola 1: Vi har tyvärr inte tillräckligt med kunskaper inom heteronormen och 

cisnormen för att arbeta med dem i barngruppen. När jag tänker tillbaks på utbildning, 

fortbildning å sådana saker så har vi inte haft nånting. Nu vet ju jag att det som är på gång lite 

i kommun är att vi ska jobba lite med det här utifrån våra värdegrundsfrågor så då ska vi titta 

närmare på det. Det är ju något som kommunen har sett. Vi har jobbat mycket med 

diskriminering utifrån vad man har för hudfärg. För vi kan ju stå här med att det plötsligt är 

två mammor i en familj eller någon annan konstellation och vi hoppas och tror att vi skulle 

möta dem på samma sätt som andra familjer, men det vet man ju inte. Det kan man ju inte 

veta förrän man står där. Vi hoppas som sagt, och tror, att vi jobbar med de här frågorna men 

det är mer aktuellt på vår avdelning att jobba med vad man har för nationalitet och om det 

spelar någon roll. Där har vi lagt mycket fokus för att lära barnen att alla är värda lika mycket 

oberoende på hur man ser ut eller ursprung.  
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Pedagog från förskola 2: Som pedagog kan man alltid lära sig nya saker och andra 

arbetsmetoder men jag anser med tanke på vår jämställdhetsutbildning att vi har goda 

kunskaper i ämnet normer. 

Arbetar personalen normkritiskt och i så fall på vilket sätt? 

Pedagog från förskola 1: Vi tänker mest på dockvrån. Om vi hör att nåt barn säger ”nej men 

du kan inte ha klänning för att du är en pojke” så säger vi att man visst kan ha klänning, man 

väljer själv vad man vill ha på sig. Vi tycker att det är okej att klä ut sig till vad man vill. Det 

är nog mest där vi jobbar. Vi försöker köpa in material och locka alla barn att leka med alla 

slags leksaker. Om man tänker det som man kallar typiskt flickleksaker och det som man 

kallar typiska pojkleksaker så försöker vi locka alla till alla leksaker. Det är lite så vi jobbar. 

Pedagog från förskola 2: Vi har regelbundna samtal omkring hur vi bemöter barnen. Vi är 

noga med att inte kommentera klädsel eller utseende utan vi ser barnet när den kommer. Alla 

lekmiljöer är könsneutralt uppbyggda med mycket blandat material. Vi arbetar mycket med 

valstund som också främjar motverkandet av könsmönster. Barnen väljer inte kompis utan 

hen väljer vilken aktivitet som den är intresserad av. Vi kan också filma oss pedagoger ibland 

för att se hur vi är tillsammans med barnen. Vi är noga med att delge vikarier/praktikanter vårt 

arbetssätt. Vi tänker på vilken litteratur vi lånar på biblioteket och vi sjunger sånger som 

handlar om flickor och inte bara pojkar som förekommer i de flesta sånger och böcker. Vi kan 

även göra om texten i sånger/böcker så att till exempel i ” björnen sover” så sjunger vi att 

björnen är en hon och inte en han. Vi arbetar inte för att göra flickor till pojkar eller göra 

pojkar till flickor. Utan alla ska vara accepterade för den hen är. Klä sig hur den vill, leka med 

vad och vem den vill utan att bli retad eller hackad på. Vi tar inte bort något utan vi lägger 

bara till material. Till exempel i vår lekmiljö ”Barbadino” har barbiesarna blivit kompisar 

med dinosaurerna som barnen leker med. I ”Bygglek” blandas djur, bilar, tågbana, klossar och 

annat, vi har inga rena bilhörnor eller dockvrår utan allt blandas för att passa alla barn och 

intressen. 

Observationer av pedagogernas samtal i barngrupperna 

De observationer som presenteras nedan antecknades på grund av att de berörde 

heteronormen och/eller cisnormen. Det var enbart situationer där pedagogerna sa någonting 

som reproducerade eller utmanade dessa normer som antecknades.  

 

Förskola 1: 
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Pedagog 1 har förmiddagssamling med gruppen ”Björnarna” som består av nio stycken barn 

födda 2011 och 2012. Pedagogen lägger fram fyra stycken kort där tre av sakerna på korten 

rimmar med varandra och barnet som blir tillfrågat ska peka ut det kort som inte passar in. 

Vid ett tillfälle vet inte barnet vad bilden föreställer och pedagogen berättar att det är en slöja 

– ”som man kan ha när man gifter sig”. Pedagogen nämnde inte att det vanligtvis är kvinnor 

som använder sig av slöja vid giftermål.  

När det är lunch sitter jag vid ett bord med pedagog 2 och fyra barn. Pedagogen säger ”Nej, 

du ska inte äta med sked. Du ska äta med gaffel, du är ju en stor pojke.” och ”stora pojkar ska 

äta med gaffel.” till ett barn. Detta antecknades då det berör cisnormen. 

Efter lunchen läste pedagog 2 en bok för elva stycken av barnen. De andra barnen fick läsa 

bok med en annan pedagog i ett annat rum. Barnen delades in efter ålder och pedagog 2 läste 

för de äldsta barnen. Pedagogen läste boken ”Emilias jul”. Emilia har det personliga 

pronomenet hon i boken och har en mamma och en pappa. När pedagogen läste det mamman 

säger använder pedagogen en ljus röst och när hen läste det pappan sa hade hen en mörk och 

hög röst. När pedagogen läst att Emilias mamma och pappa gömt något i garderoben frågar 

hen barnen ”brukar era mammor och pappor gömma saker i garderoben?”.  

Under min andra observationsdag ska pedagog 2 berätta en saga för barnen efter lunch och 

använder sig av sagolådan ”Pannkakan”. Pedagogen berättar då sagan samtidigt som hen 

gestaltar den med rekvisita. Pedagogen benämner pannkakan i sagan som ”han”. I texten som 

ligger i sagolådan har pannkakan det personliga pronomenet ”hon”. 

Förskola 2: 

Pedagog 1 stryker en pärlplatta som ett barn gjort under förmiddagen. Barnet börjar berätta 

om sin pärlplatta och pedagogen säger ”Grodan är det en han det?”. Barnet svarar ”ja” och 

pedagogen frågar då ”Hur vet du det då?”. Efter att barnet förklarat att hen vet det för att hen 

har gjort pärlplattan säger pedagogen ”Har du bestämt det? Okej.”. 

Efter lunchen under den andra observeringsdagen läser pedagog 1 boken ”De tre små gräsliga 

grisarna” för sex stycken barn födda 2011. De tre små grisarna i boken har alla det personliga 

pronomenet hen, mamman har det personliga pronomenet hon och vargen har det personliga 

pronomenet han. Pedagogen gör inte om sin röst när hen läser vad de olika karaktärerna säger. 

Efter maten läser pedagog 1 en bok för gruppen ”Tigrarna” som består av 8 barn födda 2011. 

Boken hen läser heter ”Rabarbertjuven”. Huvudpersonen i boken heter Liam och har det 
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personliga pronomenet han. När pedagogen läser vad Tant Annie och Doris säger använder 

pedagogen en ljus röst och när pedagogen läser vad elaka gubben säger använder hen en mörk 

röst. I slutet av boken får en veta att kaninen Boris är rabarbertjuven, Boris personliga 

pronomen nämns inte i boken. Pedagogen säger ”Boris hette han.”.  

Inventering av förskolans böcker, sagor och sånger 

Nedan presenteras en sammanfattad bild av de tabeller jag använde mig av när jag 

inventerade böckerna, sagorna och sångerna (se Bilaga 10 för de tabeller jag använda under 

inventeringen) som barnen hade tillgång till och fick uppleva under de dagar jag gjorde min 

undersökning. I tabellerna ligger fokus på personligt pronomen och relationer. Personligt 

pronomen undersöktes för att upptäcka om alla tre personliga pronomen nämns samt för att se 

hur jämt fördelade böckerna var gällande huvudpersonens pronomen, detta för att få syn på 

hur cisnormen reproducerades och/eller utmanades. Relationer i böckerna undersöktes för att 

se hur heteronormen reproducerades och/eller utmanades.  

 

Sammanfattning med fokus på heteronormen 

Antal böcker/sagor/sånger Förskola 1 Förskola 2 

Med olikkönade relationer: 10 9 

Med samkönade relationer: 1 0 

Utan relationer: 22 21 

Där familj nämns men inte i relationer: 11 4 

Antal böcker totalt: 44 34 

   

Med olikkönade relationer: 3 0 

Med samkönade relationer: 0 0 

Utan relationer: 4 7 

Där familj nämns men inte i relationer: 0 0 

Antal sagor totalt: 7 7 

   

Med olikkönade relationer: 1 1 

Med samkönade relationer: 0 0 

Utan relationer: 13 15 

Där familj nämns men inte i relationer: 1 2 

Antal sånger totalt: 15 18 

  

Sammanfattning av tabellen: 

Tabellen visar att olikkönade relationer förekommer i 10 av de 42 och i  9 av de 36 böcker på 

förskola 1 respektive förskola 2. Detta motsvarar cirka 15% av det totala antalet böcker som 
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undersökts. I endast 1 av 44 och i 0 av 36 böcker på förskola 1 respektive förskola 2 

förekommer det en samkönad relation. I resterande cirka 85% av böckerna beskrivs inte några 

relationer. 

I 3 av 7 och i 0 av 7 sagor på förskola  respektive förskola 2 förekommer olikkönade 

relationer. Detta motsvarar cirka 4% av det totala antalet sagor som undersökts. I resterande 

sagor nämndes inte några relationer.  

1 av 15 och 1 av 18 sånger på förskola 1 respektive förskola 2 beskriver en olikkönad relation. 

Resten av sångerna beskriver inte några relationer.  

 

Sammanfattning med fokus på cisnormen 

Antal böcker/sagor/sånger Förskola 1 Förskola 2 

Där huvudpersonen har det personliga pronomenet hen: 1 0 

Där huvudpersonen har det personliga pronomenet hon:  10 10 

Där huvudpersonen har det personliga pronomenet han: 13 11 

Där huvudpersonens personliga pronomen inte nämns: 17 9 

Där fler än en karaktär har huvudrollen och både det 

personliga pronomenet han och hon förekommer: 

3 4 

Där huvudpersonens personliga pronomen varierar mellan 

hen och hon: 

0 0 

Antal böcker totalt: 44 34 

   

Där huvudpersonen har det personliga pronomenet hen: 0 0 

Där huvudpersonen har det personliga pronomenet hon: 4 2 

Där huvudpersonen har det personliga pronomenet han: 2 6 

Där huvudpersonens personliga pronomen inte nämns: 0 1 

Där fler än en karaktär har huvudrollen och både det 

personliga pronomenet han och hon förekommer: 

1 0 

Där huvudpersonens personliga pronomen varierar mellan 

hen och hon: 

0 0 

Antal sagor totalt: 7 9 

   

Där huvudpersonen har det personliga pronomenet hen: 0 0 

Där huvudpersonen har det personliga pronomenet hon: 0 2 

Där huvudpersonen har det personliga pronomenet han: 6 2 

Där huvudpersonens personliga pronomen inte nämns: 10 14 

Där fler än en karaktär har huvudrollen och både det 

personliga pronomenet han och hon förekommer: 

0 0 

Där huvudpersonens personliga pronomen varierar mellan 

hen och hon: 

0 5 

Antal sånger totalt: 16 23 
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Sammanfattning av tabellen: 

Tabellen visar att det personliga pronomenet hen enbart förekommer i 1 av de 44 och i  0 av 

de 34 böcker på förskola 1 respektive förskola 2. I  10 av 44 och i 10 av 34 böcker på förskola 

1 respektive förskola 2 har huvudrollsinnehavaren det personliga pronomenet hon, vilket 

motsvarar cirka 15% av det totala antalet böcker som undersökts. I 13 av 44 och i 11 av 34 

böcker på förskola 1 respektive förskola 2 har huvudrollsinnehavaren det personliga 

pronomenet han, vilket motsvarar ca 18% av det totala antalet böcker som undersökts.  

Det personliga pronomenet hen inte förekommer i någon av sagorna på förskolorna. I 4 av 7 

och i 2 av 9 sagor på förskola 1 respektive förskola 2 har huvudrollsinnehavaren det 

personliga pronomenet hon, vilket motsvarar cirka en 30% av det totala antalet sagor som 

undersökts. I 2 av 7 och i 6 av 9 sagor på förskola 1 respektive förskola 2 har 

huvudrollsinnehavaren det personliga pronomenet han, vilket motsvarar 50% av det totala 

antalet sagor som undersökts.  

Det personliga pronomenet hen inte förekommer i någon av sångerna på förskolorna. I 0 av 7 

och i 2 av 9 sånger på förskola 1 respektive förskola 2 har huvudrollsinnehavaren det 

personliga pronomenet hon, vilket motsvarar cirka en 3% av det totala antalet sånger som 

undersökts. I 6 av 7 och i 2 av 9 sånger på förskola 1 respektive förskola 2 har 

huvudrollsinnehavaren det personliga pronomenet han, vilket motsvarar 50% av det totala 

antalet sånger som undersökts.  

Analys av resultat 

I min första intervju som var med en förskollärare på förskola 1 framgick det att pedagogerna 

inte anser sig ha tillräckligt med kunskaper om heteronormen och cisnormen för att arbeta 

med dessa normer i barngruppen. Pedagogen berättade dock att de aktivt arbetar med att 

motverka traditionella könsroller när de köper in material och att de försöker få en jämt 

fördelning mellan traditionellt sett leksaker för flickor och traditionellt sett leksaker för 

pojkar. Detta kan kopplas till det normkritiska perspektivet då det utmanar de traditionella 

könsnormerna som normkritiken ifrågasätter (Salmson & Ivarsson, 2015). Under min intervju 

med en förskollärare på förskola 2 framgick det att pedagogerna anser sig ha tillräcklig 

kunskap om heteronormen och cisnormen för att kunna arbeta med de normerna i 

barngruppen samt att de aktivt arbetar med att motverka traditionella könsroller genom 

utbudet och utformandet av material och lekmiljöer. Jag hävdar att det faktum att 

pedagogerna på förskola 2 har gått en utbildning i ämnet bör troligen ligga till grund för att de 
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pedagogerna anser sig ha kunskaper om normer och normkritik och påverkar därmed svaren 

jag fick i mina intervjuer.  

Under mina observationstillfällen förekom det få samtal om familjer, relationer, sexuella 

läggningar, könsidentiteter, könsuttryck eller någon annan form av samtal kring kön. Vid ett 

tillfälle på förskola 1 och vid ett tillfälle på förskola 2 ändrade pedagogerna sina röster till 

traditionellt manligt kodade och traditionellt kvinnligt kodade röster vid bokläsningen för att 

matcha karaktärerna i boken. De kvinnligt kodade rösterna (ljusa) användes till de karaktärer 

som hade traditionellt kvinnligt uttryck i boken och de manligt kodade rösterna (mörka) 

användes till de karaktärer som hade traditionellt manligt uttryck i boken. Detta gör att jag 

anser att de traditionella könsrollerna inte utmanas i dessa situationer. I den situation där en 

pedagog säger att barnet är en ”stor pojke” kan pedagogen bidra till, som Butler (1990) 

skriver, att förväntade könsroller upprätthålls. 

Mina observationer visar även två tillfällen då pedagogerna benämner en karaktär som ”han”, 

trots att det i det ena fallet inte nämns något personligt pronomen och i det andra fallet står 

pronomenet ”hon”. En tänkbar anledning enligt mig till detta kan, enligt mig, vara att 

pedagogerna är vana vid att huvudrollskaraktären har det personliga pronomenet han då min 

undersökning visar att i majoriteten av mitt inventerade material förekommer det personliga 

pronomenet han till störst del. Pedagogen frågar även barnen om deras ”mammor och pappor” 

brukar göra en viss sak, vilket inte utmanar heteronormen. En annan formulering hade kunnat 

vara ”brukar era föräldrar göra...”. I situationen där en pedagog frågar barnet hur hen vet att 

pärlplattan som ser ut som en groda är ”en han” ser jag som ett aktivt val att ifrågasätta 

barnets idéer om kön och könsidentiteter. Genom att fråga hur barnet vet att grodan är en han 

utmanar pedagogen barnet att tänka till om kön, könsuttryck och könsidentitet. Viktigt här 

anser jag även är att pedagogen nöjer sig med svaret att barnet själv har bestämt det då det är 

barnet som pärlat pärlplattan. Att ifrågasätta normer och genom att ställa frågor som ”hur vet 

du det?” utmanas barnen till att tänka efter och kanske även påminnas om att det inte går att 

avgöra en persons kön genom enbart yttre attribut, om detta är någonting som det aktivt 

arbetats med på förskolan.  

 

Några av böckerna jag inventerade på förskola 1 finns där på grund av att jag lånade dem när 

jag följde med pedagogerna och barngruppen till biblioteket. Dessa böcker är Orättvist, där 

inget personligt pronomen nämns, Tesslas pappa vill inte, där huvudpersonen har det 

personliga pronomenet hon och en pappa nämns, Prinsessan Victoria, där huvudpersonens 
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personliga pronomen inte nämns och en pappa nämns, UppfinnarJohanna och 

skrämselmaskinen, där huvudpersonen har det personliga pronomenet hon, Jag vill ha 

Baklava, där inga personliga pronomen nämns och huvudpersonen har två mammor, Morfar 

blir kär, där huvudpersonens personliga pronomen inte nämns men en heterorelation nämns, 

Kivi och den gråtande goraffen, där huvudpersonen har det personliga pronomenet hen och 

resten av bokens karaktärer har könsneutrala benämningar. Dessa böcker är, enligt närvarande 

pedagog, inte några böcker de skulle ha lånat utan mitt initiativ. Därför blir resultatet påverkat 

av detta. 

 

Då enbart en av de 125 barnböcker, sagor och sånger som jag har studerat har någon karaktär 

med det personliga pronomenet hen är utbudet av böcker, sagor och sånger som barnen har 

tillgång till på förskolan normativa gällande kön, på grund av att enbart en bok utmanar 

cisnormen. Denna bok är även en bok som fanns på förskolan på grund av att jag själv lånat 

dit den och pedagogerna hävdade att den inte skulle ha funnits där om inte jag hade lånat dit 

den. Som Judith Butler (1990) skriver råder det en tvåkönsnorm samt en cisnorm i samhället 

och det är på grund av det som dessa normer förstärks av att karaktärerna i böckerna, sagorna 

och sånger har det personliga pronomenet han eller det personliga pronomenet hon. Då barnen 

inte får se och höra om andra barn som bryter mot de traditionella könsmönster eller normer 

som finns, genom att till exempel ha det personliga pronomenet hen eller genom att inte 

känna sig bekväm i det kön hen blev tilldelad vid födseln, kan det vara svårt att inte följa de 

normer som följer det juridiska kön barnet blev tilldelat vid födseln. Butler (1990) skriver om 

performativitet och menar att det är de förväntningar på könsmönster och könsroller som gör 

att vi reproducerar normerna. Barn vill gärna passa in och därför reproducerar normer 

gällande könsmönster och könsroller för att passa in i samhället och för att bli accepterade. De 

som däremot står emot dessa förväntningar och bryter mot normer, som Butler beskriver som 

subversivitet, kanske inte får några förebilder om inte barnen görs medvetna om att alla 

människor inte följer normer.  

 

Av de 125 barnböcker, sagor och sånger som jag har analyserat återfanns enbart en relation 

med vuxna samkönade personer vilket var en bok där huvudrollskaraktären har två mammor. 

Det var totalt 19 böcker, 3 sagor och 2 sånger där någon form av relation mellan två personer 

av olika kön figurerade. Detta förstärker den heteronorm som finns i vårt samhälle idag och 

kan kopplas till den heterosexuella matrisen som Butler (1990) beskriver där mannen och 

kvinnan ses som varandras motsatser och komplement. Detta kan göra att barn ser det som 
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normalt att ha en mamma och en pappa, helst i en kärleksrelation, vilket i sin tur kan leda till 

att samkönade relationer ses som någonting ovanligt och udda.  

 

En anledning till att det fanns så lite normbrytande böcker på de förskolor jag undersökt 

skulle kunna vara att majoriteten av de barnböcker som finns på marknaden är normativa 

gällande kön, könsroller och familjekonstellationer (Kåreland, 2005, s. 150-152). Dock, som 

går att se i Bilaga 11, finns det en hel del normkritiska barnböcker. Pedagogerna på förskolan 

skulle därför kunna låna normkritiska böcker på biblioteket eller köpa in normkritiska böcker 

till förskolan.  

 

De sagor och sånger som använts i denna studie är inte nyskrivna. Samma sånger sjöngs och 

samma sagor berättades för många år sen, när andra normer rådde och långt innan rådande 

normer började ifrågasättas. Att den ena förskolan i min studie byter ut personliga pronomen i 

sånger och sagor beror troligen på den normkritiska utbildning de pedagogerna fått. Då endast 

pedagogerna på den ena förskolan fått den utbildningen blir ett jämförande av detta 

missvisande då det inte går att säga att pedagogerna på den andra förskolan hade gjort samma 

sak om de haft samma kunskap om ett normkritiskt förhållningssätt.  
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Diskussion 

I följande kapitel diskuteras den metod jag använt mig av i min studie diskuteras och förslag 

på vidare forskning presenteras. Även det resultat jag fått fram i min studie i relation till andra 

forskares resultat och styrdokument. Resultatdiskussionen har delats in i olika stycken utifrån 

frågeställningarna i studien. 

Metoddiskussion 

Mitt val att använda mig av kvalitativa, strukturerade intervjuer passade bra som komplement 

till mina observationer då de gav en bild av vad pedagogerna själva anser sig aktivt göra för 

att reproducera och utmana heteronormen och cisnormen i sitt arbete. Det gav även en bild av 

pedagogernas kunskaper i ämnet. I en större studie hade jag valt att observera längre stunder 

och fler dagar för att få fram ett mer validerat resultat. Jag hade även intervjuat samtliga 

verksamma pedagoger och inte bara förskollärarna.  

Min första intervju spelades in och transkriberades sedan, vilket jag gärna hade gjort med 

båda intervjuerna. På grund av att jag inte hade möjlighet att observera den första månaden av 

min studie gjorde tidsramen att jag inte hade möjlighet att genomföra en muntlig intervju med 

ljudupptagning på den andra förskolan. Det hade även varit aktuellt att intervjua samtliga 

verksamma pedagoger på de båda förskoleavdelningarna. Skälet till detta är att mina 

observationer gjordes på alla närvarande pedagoger och för att kunna koppla observationerna 

till intervjuerna hade det varit relevant att höra även de andra pedagogernas svar på 

intervjufrågorna.  

Mina observationer var icke-deltagande och ostrukturerade vilket fungerade bra i min studie. 

Jag tycker dock att det var problematiskt att göra så få observationer, sammanlagt ca 8 timmar 

på varje förskola, då det gjorde att jag inte fick fram så mycket data. Jag anser att det var svårt 

att ha rollen som icke-deltagande observatör då barnen ofta tog initiativ till samspel med mig 

och då tappade jag fokus på pedagogerna och det var svårt att vara lyhörd på vad pedagogerna 

sade när jag interagerade med barnen. Vid längre och fler observationstillfällen hade studien 

blivit mer tillförlitlig och förhoppningsvis visat situationer som kunnat knyta an till det 

pedagogerna sade under intervjuerna.   

De tabeller jag hade med mig när jag inventerade förskolornas böcker, sagor och sånger 

konstruerade jag för att få syn på om de utmanade heteronormen eller cisnormen. Jag 

inspirerades av de checklistor som finns i boken Normkreativitet i förskolan (Salmson & 
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Ivarsson, 2015, s. 328-329) men gjorde egna frågor att titta efter. Jag anser att tabellerna 

fungerade bra och synliggjorde det jag var ute efter att undersöka. Under mina inventeringar 

använde jag mig av strukturerade observationer som Löfdahl (2014, s. 62-63) menar är 

observationer där forskaren har en redan konstruerad lista eller tabell att utgå ifrån. 

Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras mitt resultat utifrån de frågeställningar min studie grundar sig på. 

 

Hur reproduceras och/eller utmanas heteronormen och cisnormen i barnböcker?  

Gemensamt för resultatet av inventeringarna på de båda förskolorna är att de barnböcker som 

finns tillgängliga för barnen är att könet på huvudrollsinnehavaren var relativt jämt fördelat 

mellan pojkar och flickor. Totalt sett var det 24 böcker där huvudrollsinnehavaren hade det 

personliga pronomenet hon och 27 böcker där huvudrollsinnehavaren hade det personliga 

pronomenet han. 

 

 Lena Kåreland m.fl.s (2005, s. 121-125) studie visade att majoriteten av barnböckerna som 

studerades hade en huvudrollsinnehavare med det personliga pronomenet han. Med tanke på 

mitt eget resultat och om mitt resultat skulle vara representativt för samtliga förskolor av idag 

kan jag dra slutsatsen att det inte skett någon stor förändring under de tio år som gått sedan 

Kårelands studie. Majoriteten av barnböckerna jag inventerat innehåller en huvudrollskaraktär 

med det personliga pronomenet han. Trots att majoriteten av huvudrollskaraktärerna har det 

personliga pronomenet han är det som sagt inte någon stor skillnad jämfört med antal böcker 

där huvudrollskaraktären har det personliga pronomenet hon. Huruvida det rör sig om ett 

medvetet val att bokutbudet på de förskolor jag baserat min studie på har nästan samma antal 

böcker där huvudrollsinnehavaren har det personliga pronomenet hon som det personliga 

pronomenet han hade varit intressant att veta. Oavsett om det är ett medvetet val gjort av 

pedagogerna eller inte så ökar chansen att flickor hittar någon karaktär att identifiera sig med. 

Kåreland m.fl. (2005, s.161-167) hävdar att barn söker sig till böcker där de kan identifiera sig 

med någon av karaktärerna.  

 

Hur reproduceras och/eller utmanas heteronormen och cisnormen i sagor och sånger? 

I mitt resultat från förskola 2 framgår det att pedagogerna på avdelningen byter ut det 

personliga pronomenet på karaktärerna i en del sånger och sagor. Detta var någonting som 

Klara Dolk (2013, s. 46-47) fick erfarenhet av i sin studie där pedagogerna arbetade på samma 
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sätt för att förstärka sitt värdegrundsarbete. Pedagogerna i Dolks studie anpassade även sina 

röster så att de hade ljus röst när de till exempel läste vad en man sade i en bok för att 

förstärka deras värdegrundsarbete. Ingen av de två förskolor som jag har observerat i denna 

studie har arbetat på detta sätt. En tänkbar förklaring till detta är att det kan bero på att 

pedagogerna inte fått utbildning i hur de kan arbeta normkritiskt med texter och sagor.  

 

Förekommer samtal om könsnormer på förskolan?  

Pedagogerna på förskola 2 pratar inte om kön eller relationer under mina observationer och på 

grund av detta blir det svårt att se att de utmanar cisnormen och heteronormen på ett medvetet 

och aktivt sätt. På förskola 1 pratar de inte heller om dessa normer med barnen och 

förskolläraren berättar under vår intervju att de inte har tillräckligt med kunskaper om 

normkritiskt arbete. På förskola 1 benämner en pedagog ett barn som pojke vid två tillfällen. 

Då jag inte vet om barnet i fråga har uttryckt sin egen könsidentitet kan jag heller inte lägga 

någon värdering i det uttalandet.  

 

Hur resonerar pedagoger om normkritiskt arbete? 

Resultatet av den studie som Fanny Jonsdottir (2007, s. 147) genomfört visar att flickor anses 

ha bättre lekförmåga än pojkar och att pedagogernas syn på barnens egenskaper kan antas 

bero på barnets kön. Detta är någonting som jag inte kunde se under mina observationer och i 

intervjun med förskolläraren från förskola 2 framgår det att pedagogerna på den förskolan har 

fått utbildning i jämställdhetsarbete, vilket kan bidra till att fördomar baserade på traditionella 

könsmönster inte finns. Den jämställdhetsutbildning som pedagogerna på förskola 2 har 

deltagit i bör ha bidragit till att deras kunskaper om heteronormen och cisnormen ökat. Detta 

är även någonting som förskolläraren på förskola 2 bekräftar i intervjun.  

Förskolläraren på förskola 1 säger i intervjun att de saknar kunskaper om cisnormen och att de 

inte har blivit erbjudna någon fortbildning om varken kön eller sexualitet men betonar att de 

är öppna för sådan kunskap. I Jenny Sahlströms (2006, s. 11-30) enkätundersökning, som 

presenteras i rapporten En utmaning för heteronormen, framgår att enbart 10% av landets 

lärare anser sig ha goda kunskaper kring arbete med sexuell läggning. Det visade sig även i 

hens studie att majoriteten av förskollärarna inte var intresserade av att få material som skulle 

underlätta arbetet gällande sexuell läggning och homofobi i barngrupperna. Med tanke på det 

resultat som presenteras i Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt?” (2009, 

s.61-72), där barnen har tankar kring vad som är accepterat och vad som anses konstigt 
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gällande sexuella läggningar och kärleksrelationer, kan jag dra slutsatsen att fler förskollärare 

behöver kunskap om hur de ska arbeta med dessa frågor i barngrupperna. Barnen i den studie 

som presenteras i rapporten som nämns ovan har även tankar om hur flickor respektive pojkar 

bör agera, vilket tolkas som att förskolan behöver arbeta aktivt med att motverka traditionella 

könsmönster.  

 

Arbetar personalen normkritiskt och i så fall på vilket sätt? 

Båda förskollärare som jag har intervjuat menar att de försöker erbjuda barnen leksaker som 

lockar både pojkar och flickor och betonar att alla kan leka med allt oavsett kön. På förskola 2 

blandas leksaker så att till exempel bilar och dockor leks med tillsammans och på förskola 1 

uppmuntras barnen att leka med alla leksaker. I min intervju med förskolläraren på förskola 2 

framgår det att de verksamma pedagogerna på den avdelning där min studie är gjord aktivt 

arbetar för att utmana de normer som finns gällande kön och sexualitet. Detta anser jag 

synliggörs till viss del i mina observationer där pedagogerna aldrig benämner barnen vid kön 

och därmed inte kopplar barnens utseende till ett visst sätt. Genom att arbeta på det sättet 

motverkar de även traditionella könsmönster vilket då kan kopplas till ett av de uppdrag som 

står i förskolans läroplan (Lpfö 98/16, s. 8).   

Sammanfattning av diskussionen 

Mitt resultat visar att av de böcker, sagor och sånger som finns tillgängliga för barnen på de 

undersökta förskolorna är majoriteten normativa när det gäller heteronormen. Detsamma 

gäller cisnormen då det personliga pronomenet hen är sällan förekommande. Pedagogerna på 

de studerade förskolorna menar att de försöker att motverka traditionella könsroller genom att 

erbjuda barnen varierade leksaker, konstruera lekmiljöer så att de ska locka alla barn samt att 

de samtalar med barnen om att alla barn kan leka med alla saker, oavsett kön. Enbart 

pedagogerna på den ena förskolan anser att de har tillräckligt med kunskap om ämnet, vilket 

kan relateras till det resultat som visas i Sahlströms (2006, s. 11-30) undersökning där bara 

10% av lärare anser att de har kunskap om sexuell läggning och hur en kan undervisa i ämnet. 

Förslag på vidare forskning 

Mattias Lundins (2013) undersökning visade att lärare använder sig av olika strategier i möten 

med normbrytande situationer. Dessa strategier var att undvika att prata om det normbrytande, 

att den normbrytande säger ifrån när hen blir exkluderad, att anpassa sig till resten av 

gruppens beteende gentemot det normbrytande och att den som bryter mot normen självmant 
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berättar om sina tankar och upplevelser. Då ingen av pedagogerna ställdes inför en situation 

som hade kunnat bemötas med någon av dessa strategier under mina observationer kan jag 

inte göra någon koppling mellan det Lundin skriver och det jag själv observerat. Vid fortsatt 

forskning inom cisnormen och heteronormen i förskolan kan längre och fler 

observationstillfällen komma att visa någon av ovan nämnda strategier i mötet med 

normbrytande situationer.  

Jag tycker även att det vore intressant att undersöka barnens resonemang kring 

familjekonstellationer, sexuell läggning, könsidentiteter, könsuttryck, könsroller och så 

vidare. En undersökning bestående av observationer av barnen och intervjuer med barnen 

vore därför någonting som jag skulle vilja göra vid vidare forskning. 
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Bilaga 1 

 

2016-12-01 

Förfrågan om deltagande 

Under höstterminen 2016 ska jag skriva mitt examensarbete på förskollärarprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. Min undersökning kommer att handla om normer i förskolan och jag kommer att använda 

mig av observation som metod för min datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med min undersökning är att undersöka på vilket sätt hetero- och cisnormer reproduceras och 

utmanas i förskolan. Området är viktigt att undersöka dels för att dessa normer påverkar oss alla och 

för att detta område är delvis outforskat. Jag ser därför fram emot ditt deltagande. 

Genomförande 

Jag har planerat att samtliga pedagoger på förskolan ska delta i undersökningen. Ditt deltagande 

kommer att innebära att jag lyssnar på ditt samtal med barnen under samlingen. Förutom detta 

kommer jag att granska barnböcker och sånger avseende reproduktion och utmaning av hetero- och 

cisnormer. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig 

ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat när den är 

klar. Vid intresse kontakta mig på adress denise.eriksson@hotmail.com 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Din identitet som 

deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola/förskola undersökningen har gjorts vid. 

Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade 

data förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och min handledare. All 

insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer detta inte att 

påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Falun den 1/12 2016  

Lottie Lofors-Nyblom 

llo@du.se 

Borlänge 1 /12 2016 

Denise Eriksson  

denise.eriksson@hotmail.com 
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  Förskola 1 – Anteckningar inventering 

Böcker: 

Ella säger nej – hon, mamma. 

Leo går till doktorn – han, mamma. 

Den bästa dagen – han, mamma, pappa 

Flingan väntar på jultomten - han mamma, pappa 

Solen och vinden - han, inga relationer 

Olycksfågeln Evert - han, mormor 

Ludde och gnutta - han, hon 

Sudd och kludd – pronomen ”de”, inget annat nämns 

Titta på humlan – faktabok med 6 djurarter, vårtbitare benämns som ”han” 

Nanna och doktor snäll – doktorn han, fåret han, nanna hon, mamma 

Barbapapa picknicken – inga pronomen, mamma, pappa 

En mammut i kylskåpet – Noa kön nämns ej, pappa, två till familjemedlemmar där namn eller 

pronomen ej nämns 

Kråkes djur – mamma, pappa, pronomen nämns ej 

Vad har du i din väska? – inga pronomen eller relationer 

Ludde tvättar – han, inga relationer nämns 

Lilla H hälsar på – hon, inga relationer nämns 

Kan man..? – en huvudperson, inga pronomen nämns 

Lilla lena är polis – hon, inga relationer nämns 

Julia hämtar strumpor, hon, mamma, pappa 

Ludde får besök – han, ”de längtar visst efter sina mammor och pappor” 

Otis bråkar – inga pronomen eller relationer nämns 

Ingrid och ivar firar jul – inga pronomen eller relationer nämns 

Ärtan går luciatåg – hon, pappa 

God jul Nicke Nyfiken – han 

En dag på flygplatsen – olika okända människor, flertalet personer har pronomenet han 

Barnvagnsgaloppen - hon, mamma 

Tuppen och hönan i hasseldungen – han och hon 

Nalle rymmer hemifrån – han 

Riktiga vänner – inga pronomen nämns 



 
 

Flugan – pojke, mamma, pappa 

Edvin och hans morfar – han, mamma, morfar, morfars tjej 

Jag kan! – inga pronomen nämns 

Djurens 123 – inga pronomen nämns 

Alla barns djur 2 – faktabok med olika djurarter, mygga pronomenet hon, ett 

heteroförhållande nämns 

Nalle puh överraskar sina vänner – han 

Mette klär julgranen – hon 

Emilias jul – hon, mamma, pappa 

Orättvist – inga pronomen nämns 

Tesslas pappa vill inte – hon, pappa 

Prinsessan Victoria – ”jag”, pappa, Victoria har pronomenet hon 

UppfinnarJohanna och skrämselmaskinen – hon 

Jag vill ha Baklava – ”jag”, mamma och mamma 

Morfar blir kär – ”jag”, morfar, tanten 

Kivi och den gråtande goraffen – hen, mappor, pammor, marfor, morbroster, storebröstar. 

Sagolådor: 

Prinsessan på ärten – hon, relation som nämns: prins och prinsessa 

Rödluvan – hon 

Tre små grisar – han 

Sagan om pannkakan – hon 

Petter och hans fyra getter – han 

Hans och Greta – hon och han, heterorelation 

Guldlock – hon, mamma och pappa 

Sångpåse:  

Imse vimse spindel – inget pronomen nämns 

Blinka lilla stjärna – inget pronomen nämns 

Gorilla – han 

Grodan Gustav – inget pronomen nämns 

Var bor du lilla Råtta? - inget pronomen nämns 

Nyss så träffa jag en krokodil – han 

Tio små indianer - inget pronomen nämns 



 
 

En kulen natt - inget pronomen nämns 

Cowboy – inget pronomen nämns 

Hoppe hoppe hare – han 

En elefant balanserade – han 

Björnen sover – han 

Ekorren satt i granen – han 

Lilla snigel - inget pronomen nämns 

Bä bä vita lamm - inget pronomen nämns, mamma, pappa 

Fem små apor - inget pronomen nämns, mamma 
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Förskola 1 – Referenslista böcker 
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Bilaga 4 

Förskola 1 – Sagor 

 

Prinsessan på ärten  

Rödluvan  

Tre små grisar  

Sagan om pannkakan  

Petter och hans fyra getter  

Hans och Greta  

Guldlock 



 
 

Bilaga 5 

Förskola 1 – Sånger 

Imse vimse spindel  

Blinka lilla stjärna  

Gorilla  

Grodan Gustav  

Var bor du lilla Råtta?  

Nyss så träffa jag en krokodil  

Tio små indianer  

En kulen natt  

Cowboy  

Hoppe hoppe hare  

En elefant balanserade  

Björnen sover  

Ekorren satt i granen  

Lilla snigel  

Bä bä vita lamm  

Fem små apor  

  



 
 

Bilaga 6 

Förskola 2 – Anteckningar inventering 

Böcker: 

De tre gräsliga små grisarna – mamma hon, gris 1 han, gris 2 han, gris 3 han, vargen han 

Örjan, den höjdrädda örnen – han, inga relationer nämns 

Prinsessans rockband – hon, inga relationer nämns 

När prinsar fångar drakar – han, inga relationer nämns 

Här kommer rymdskeppet – han, en annan person pratar på sista sidan men det nämns inte 

vem, inga relationer nämns 

Rut & Knut klär ut sig – Rut ”hon”, Knut ”han”, inga relationer nämns 

En flodhästsaga – hon, inga relationer nämns 

Sova sött – inga pronomen nämns, mamma, pappa 

Prinsessan Arabella har födelsedag – hon, mamma, pappa 

När prinsar råkar i äventyr – han, inga relationer nämns 

Visst är Lotta en glad unge – hon, mamma, pappa 

Flykten – ”jag”, mamma, pappa 

Skäms du Ali? – Ali ”han”, Jon ”han”, Mia ”hon” leker ”mamma,  

Vi vinner! – tjejerna i femman, fröken ”hon”, en tant ”hon”, en hund ”han” 

Hitta Bosse – bella ”hon”, bosse ”han, ella ”hon”, mamma 

När prinsessor fyller år – hon, inga relationer nämns 

En stjärnklar natt – pojke han, maria och josef 

Jul i Bullerbyn – Olle ”han”, Kerstin ”hon”,  Olles hund ”han”, Farfar ”honom”,  mamma, 

pappa  

Skogens djur – inga pronomen eller relationer nämns 

Så gör prinsessor – hon, inga relationer nämns 

Ingrid och Ivar firar jul – inga pronomen eller relationer nämns 

Lilla Anna och lilla långa farbrorn – anna ”hon”, långa farbrorn ”han”, häxtanten ”hon”, inga 

relationer nämns 

När prinsar stannar hemma – han, inga relationer nämns 

Här kommer tåget – halvan, pappa, inga relationer nämns 

Toscas jul – hon, inga relationer nämns 

När prinsessor har kalas – hon, inga relationer nämns 

Vem matar djuren? – han, inga relationer nämns 



 
 

Tomten är vaken – han, inga relationer nämns 

Angelina ballerinas jul – hon, mamma, pappa 

Lill-Zlatan och morbror raring – inget pronomen nämns, samkönad relation nämns inte men 

är underförstådd om en läst andra böcker i serien. 

Tomten – han, inga relationer nämns 

Rabarbertjuven – han, inga relationer nämns 

Siv sover vilse –  ”jag”, pappa 

Innan jag fanns – hon, morfar, ”mammas mage” mamma har pronomenet hon 

Lika som bär – pojkar och flickor 

Buffa hjälper till – mulle meck ”husse”, buffa ”hon” 

Sånger: 

Ekorren satt i granen – hon, hen 

Vår lilla fru katt – hon 

Fem små apor – inget pronomen nämns, varierande personer ringer doktorn. 

Kalle Anka satt på en planka – inget pronomen nämns, varierande personer som ropas på. 

Lilla snigel – inget pronomen nämns 

Hjulen på bussen – inget pronomen nämns 

Björnen sover – hon, hen 

Vipp på rumpan affär – inget pronomen nämns  

Lille gris – inget pronomen nämns 

 Bä bä vita lamm – inget pronomen nämns, mamma, pappa 

Lille katt – inget pronomen nämns 

Herr Gurka – han 

Imse vimse spindel – inget pronomen nämns 

En elefant balaserade – hon,hen 

Nyss så träffade jag en krokodil – hon, hen 

Lille ko – hon, hen 

Min lilla kråksång - inget pronomen nämns 

Var bor du lilla råtta? - inget pronomen nämns 

Kaninvisa - inget pronomen nämns 

För jag är en liten mört - inget pronomen nämns 

Gubben i lådan – han 



 
 

Gumman i lådan – hon 

Klappa händerna så fort du kan - inget pronomen nämns 

Sagor: 

Sagan om lilla gumman – hon  

Alfons Åberg – han, pappa 

Jag önskar så att Freddie var min egen hund – han 

Sofies nya stövlar – hon 

Ludde och alla djuren – han  

Gubben och hästen – han 

Petter och hans fyra getter – han 

Nicke nyfiken – han 

Per och snögubben – han, mamma 

Var bor du lilla råtta – inga pronomen nämns, inga relationer nämns 
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Bilaga 8 

Förskola 2 – Sagor 

Sagan om lilla gumman  

Alfons Åberg  

Jag önskar så att Freddie var min egen hund  

Sofies nya stövlar  

Ludde och alla djuren  

Gubben och hästen  

Petter och hans fyra getter 

Nicke nyfiken 

  



 
 

Bilaga 9 

Förskola 2 – Sånger 

Ekorren satt i granen  

Vår lilla fru katt  

Fem små apor hoppade i sängen 

Kalle Anka satt på en planka  

Lilla snigel, akta dig 

Hjulen på bussen  

Björnen sover  

Vipp på rumpan affär  

Lille gris  

Bä bä vita lamm  

Lille katt  

Herr Gurka  

Imse vimse spindel  

En elefant balaserade  

Nyss så träffade jag en krokodil  

Lille ko  

Min lilla kråksång  

Var bor du lilla råtta?  

Kaninvisa  

För jag är en liten mört  

Gubben i lådan  

Gumman i lådan  

Klappa händerna så fort du kan  

  



 
 

Bilaga 10  

Resultattabellerna innan bearbetning 

Inventering av barnböcker 

Böcker där huvudpersonen..                                Antal: 78 

Har personliga pronomenet hen och har olikkönade föräldrar 0 

Har personliga pronomenet hen och har samkönade föräldrar 0 

Har personliga pronomenet hen och har annan familjekonstellation 1 

Har personliga pronomenet hen och inga relationer nämns 0 

Har personliga pronomenet han och har olikkönade föräldrar 4 

Har personliga pronomenet han och har samkönade föräldrar 0 

Har personliga pronomenet han och har annan familjekonstellation 4 

Har personliga pronomenet han och en olikkönad relation nämns 1 

Har personliga pronomenet han och inga relationer nämns 18 

Har personliga pronomenet hon och har olikkönade föräldrar 4 

Har personliga pronomenet hon och har samkönade föräldrar 0 

Har personliga pronomenet hon och har annan familjekonstellation 7 

Har personliga pronomenet hon och en olikkönad relation nämns 4 

Har personliga pronomenet hon och inga relationer nämns 9 

Inga personliga pronomen nämns och har olikkönade föräldrar 4 

Inga personliga pronomen nämns och har samkönade föräldrar 1 

Inga personliga pronomen nämns och en olikkönad relation nämns 1 

Inga personliga pronomen nämns och har annan familjekonstellation 3 

Inga personliga pronomen eller relationer nämns 11 

Två huvudpersoner med personliga pronomen han och hon och inga 

relationer nämns 

4 

Två huvudpersoner med personliga pronomen han och hon och de antyds 

vara i en relation 

1 

Två huvudpersoner, inget personligt pronomen eller relationer nämns 1 

 

Inventering av sagor 

Sagor där huvudpersonen..                      Antal: 14 

Har personliga pronomenet hen och en samkönad relation nämns 0 



 
 

Har personliga pronomenet hen och en olikkönad relation nämns 0 

Har personliga pronomenet han och ingen relation nämns 2 

Har personliga pronomenet han och en samkönad relation nämns 0 

Har personliga pronomenet han och en olikkönad relation nämns 0 

Har personliga pronomenet hon och ingen relation nämns 7 

Har personliga pronomenet hon och en samkönad relation nämns 0 

Har personliga pronomenet hon och en olikkönad relation nämns 2 

Två huvudpersoner med personliga pronomen han och hon, ingen relation 

nämns 

2 

Två huvudpersoner med personliga pronomen han och hon, heterorelation 

nämns 

1 

Två huvudpersoner med personliga pronomen han och hon, samkönad 

relation nämns 

0 

Fler huvudpersoner där merparten har personliga pronomenet han 0 

Fler huvudpersoner där merparten har personliga pronomenet hon 0 

 

Inventering av sånger 

Sånger där huvudpersonen..                      Antal: 37 

Inget personligt pronomen nämns och ingen förälder nämns 19 

Inget personligt pronomen nämns och olikkönade föräldrar nämns 2 

Inget personligt pronomen nämns och samkönade föräldrar nämns 0 

Inget personligt pronomen nämns och enbart en förälder nämns 1 

Inget personligt pronomen nämns och varierande familjemedlemmar nämns 2 

Har personliga pronomenet han och ingen förälder nämns 7 

Har personliga pronomenet han och olikkönade föräldrar nämns 0 

Har personliga pronomenet han och samkönade föräldrar nämns 0 

Har personliga pronomenet han och enbart en förälder nämns 0 

Har personliga pronomenet hon och ingen förälder nämns 1 

Har personliga pronomenet hon och olikkönade föräldrar nämns 0 

Har personliga pronomenet hon och samkönade föräldrar nämns 0 

Har personliga pronomenet hon och enbart en förälder nämns 0 

Pronomenet varierar mellan hon, han och hen 5 



 
 

 

Bilaga 11 

Normkritisk litteratur för barn 

År 2006 startades ett bokförlag som heter Olika och de ger ut både barnböcker och böcker för 

vuxna. Dessa böcker utmanar stereotyper och som de själva skriver på sin hemsida, bidrar de 

till ett mer inkluderande samhälle. Olika har en ambition att utmana traditionella könsroller 

och de har i snitt gett ut 20-25 böcker per år sedan starten. Barnböckerna innehåller olika 

familjekonstellationer, ursprung, klass, kön, könsidentiteter, sexualitet och så vidare. Deras 

böcker som riktar sig till vuxna bidrar till ökad kunskap om normer och normkritik. De har 

även bokpaket innehållande ett flertal böcker med tillhörande handledning för den vuxne. 

Dessa bokpaket är sorterade i kategorierna förskolepaket och skolpaket 

(http://www.olika.nu/).  

 

Sagolikt förlag grundades 2014 och ger ut böcker som bryter mot normerna genom att 

innehålla regnbågsfamiljer, hbtq, mångfald med mera. På förlagets hemsida finns en kategori 

som heter Regnbågsserie och det finns även en kategori som heter Bokpaket och genuspaket. 

Genuspaketet innehåller åtta böcker som berör ämnena genus, hbtq och likabehandling 

(http://www.sagoliktbokforlag.se/). Utöver dessa förlag finns bland annat Vombat förlag som 

grundades 2008. De har gett ut böcker där bland annat samkönade relationer och andra 

familjekonstellationer gestaltas. På förlagets hemsida står det att tanken med deras böcker är 

att visa människors olika liv på ett normkreativt sätt (http://www.vombatforlag.se/). Rabén & 

Sjögren gav 2006 ut boken Lill-Zlatan och morbror raring, en normbrytande bok skriven av 

Pija Lindenbaum. Samma författare skrev 2007 boken Kenta och barbisarna, även den 

normbrytande (http://www.rabensjogren.se/).  
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