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Förord 

 

Det har varit ett stort nöje att se den här uppsatsen växa fram dag för dag och jag känner att 

uppsatsen har belyst det jag ville belysa. Ett stort tack till min handledare Frida Marklund som 

alltid gett mig svar på mina många funderingar och därigenom hjälpt till att lyfta uppsatsen till 

en helt ny nivå än vad som annars varit möjligt. Så för detta, många tack till henne. Vill även 

ge ett hjärtligt tack till samtliga pedagoger som deltagit i undersökningen. Utan era tankar och 

svar hade denna undersökning inte varit möjlig. 

Slutligen vill jag tacka alla mina nära och kära som tålmodigt lyssnat på min process och 

kommit med infallsvinklar som jag inte tänkt på innan. Tack för att ni funnits med mig under 

resans gång. För en resa har det varit och en väldigt givande sådan. Hoppas att denna uppsats 

ger dig lika mycket nya uppslag som den gett mig. 

 

Julia Granberg 

Luleå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Sammanfattning 

Syftet har varit att undersöka vilka föreställningar pedagoger i förskolan har gentemot 

barnlitteratur som rör homosexualitet, bisexualitet och/eller transpersoner. Genom en 

enkätundersökning som varit riktad till pedagoger i förskolan har jag kartlagt förekomsten av 

hbt-litteratur för barn i förskolan. Utifrån enkätresultatet genomförde jag intervjusamtal med 

fem verksamma pedagoger i förskolan för att belysa deras tankar kring hbt-barnböcker i 

förskolan.  

Resultatet visar att merparten av de intervjuade pedagogerna har vetskap om denna litteratur 

men att dessa böcker sällan återfinns på förskolorna. Genom intervjuerna diskuterades orsaker 

till varför hbt-barnböcker fortfarande är så underrepresenterade på förskolorna. En av de 

anledningar som uppkom var att det kan kännas obekvämt för pedagogerna att läsa en hbt-

barnbok för förskolebarnen då de inte vet hur omgivningen kommer att reagera. På de flesta 

berörda förskolorna är böckerna konstant tillgängliga för barnen. Enbart cirka 20 % av 

pedagogerna som besvarade enkäten vet var de kan finna hbt-barnböckerna på deras lokala 

bibliotek. De intervjuade pedagogerna menar att om det funnits barn på avdelningen som 

lever med två samkönade föräldrar skulle behovet vara större att införskaffa hbt-litteratur för 

barn.  

Under diskussionen framkommer att de två valda metoderna kompletterar varandra och bidrar 

till att göra undersökningen mer omfattande. Som slutsats jämfördes resultatet mot 

bakgrunden och det framkommer bland annat att forskningen visar på att böcker kan användas 

för att belysa vissa relationer. Samtidigt uppfattade pedagogerna att barnen inte påtagligt 

reagerar över att samkönade förhållanden skulle vara någonting annorlunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: hbt, hbtq, homosexuell, bisexuell, transperson, barn, litteratur, barnböcker, hbt-barnbok, förskola, 

högläsning, normkritik, föräldrar, bibliotek, bokbuss 



   

Innehållsförteckning 

1. Inledning      1 

2. Syfte och frågeställningar    2 

3. Bakgrund     3 

3.1. Grunderna i hbt och RFSL    3 

3.2. Introduktion av barnboken    3 

3.3. Barnboken i samhället    4 

3.3.1 Barnboken och mediers etablering   4 

3.4. Hbt-litteratur för barn    5 

3.5. Högläsning     6 

3.6. Vad avgör normen och normkritiken   6 

3.7. Ökade rättigheter     7 

3.8. Styrdokument     8 

3.8.1 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010, (Skolverket, 2010) 8 

3.8.2 Lika rätt för alla barn    8 

4. Metod      9 

4.1. Urval     9 

4.1.1. Urval för enkäterna    9 

4.1.2. Urval för intervjusamtalen    10 

4.2. Första kontakt     10 

4.2.1. Missivbrev     10 

4.3. Frågeformulering     11 

4.3.1. Frågeformulering i enkäten   11 

4.3.1.1 Reliabilitet och validitet för enkäter  11 

4.3.2. Frågeformulering för intervjuerna   12 

4.4. Ljudinspelning vid intervju    13 

4.5. Bortfall     13 

4.6. Deduktion, induktion och abduktion   14 

4.7. Statistisk analys     14 

4.8. Innehållsanalys     14 

5. Resultat      15 

5.1. Enkätpopulation     15 

5.2. Resultat av enkätundersökningen   15 



   

5.2.1. Statistisk analys    16 

5.2.2. Sammanfattning av den statistiska analysen  18 

5.3. Resultatet av innehållsanalysen    18 

5.3.1. Böckernas betydelse och pedagogernas förhållningsätt till dessa 19 

5.3.2. Arbetslagets förhållningssätt   20 

5.3.3. Barnens reaktioner    21 

5.3.4. ”Vad tror du är anledningen till att det börjat publiceras fler  

och fler hbt-barnböcker?”    23 

5.3.5. ”Varför tror du att dessa böcker fortfarande är så  

underrepresenterade på många förskolor?”  23 

5.3.6. Sammanfattning av innehållsanalysen   25 

6. Diskussion     26 

6.1. Metoddiskussion     26 

6.1.1. Enkätmetod     26 

6.1.1.1 Kontakt och population   26 

6.1.1.2 Frågeställning och enkätens layout  27 

6.1.1.3 Reliabilitet och validitet   28 

6.1.2. Intervjumetod    28 

6.1.2.1 Kontakt    28 

6.1.2.2 Genomförande    28 

6.2. Resultatdiskussion     29 

6.2.1. Enkätfråga ”Visste du att det finns hbt-litteratur för barn?” 30 

6.2.2. Enkätfråga ”Har du jobbat på en förskola där det funnits  

 hbt-barnböcker?”    30 

6.2.3. Enkätfråga ”Har du någon gång under dina verksamma år inom  

 förskolan, läst en hbt-barnbok för en barngrupp/enskilt barn?” 31 

6.2.4. Enkätfråga ”Är barnböckerna, oavsett tema och innehåll,  

 tillgängliga för barnen att läsa när helst de vill på förskolan  

 där du är verksam just nu?”   32 

6.2.5. Enkätfråga ”När du besöker ert lokala bibliotek,  

vet du var du kan finns hbt-barnlitteraturen?”  32 

6.2.6. Intervjufråga ”Vad tror du är anledningen till  

att det börjat publiceras fler och fler hbt-barnböcker?”  33 



   

6.2.7. Intervjufråga ”Varför tror du att dessa böcker fortfarande är  

så underrepresenterade på många förskolor?”  33 

7. Sammanställning kring uppsatsens frågeställning   35 

8. Ett sätt att arbeta med hbt i förskolan   36 

9. Framtida forskning     37 

Referenser      38 

Relevanta internetadresser     40 

Bilagor      41 

Bilaga 1      41 

Bilaga 2      42 

Bilaga 3      44 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

1. Inledning 
 

Intresset för mitt valda ämne väcktes då jag, under en verksamhemsförlagd utbildning i mitten 

av min förskollärarutbildning, satt i nästan en timme med några barn (åldrarna 3-5 år) och 

läste en sagobok för dem. Boken som jag läste är skriven av Anette Skåhlberg (2008) och 

handlar om kungabarnet Kristalla som uppfostras till att bli ”en riktig prinsessa”. Efter att 

Kristalla blivit tillsagd att hon inte får umgås med svärdflickan Vilda, slutar Kristalla både 

prata och skratta. Några år senare förväntas hon gifta sig med en prins som få henne att skratta 

och döda draken i berget. Kristalla som varken vill ha någon prins eller se draken död, blir 

inlåst i ett högt torn tills hon valt sin make. När hon rymmer från tornet träffar hon återigen 

Vilda. Boken slutar med att Kristalla nu måste övertyga sina föräldrar om att 

svärdsmidardottern Vilda ska bli hennes gemål och att båda får styra som drottningar över 

kungariket. 

Hbt är samlingsnamn för homosexuella, bisexuella och transpersoner. För min del var 

”Prinsessan Kristalla” den första barnbok med hbt-tema som jag läst i en barngrupp. När jag 

började läsa boken hade jag ingen aning om hur den skulle sluta eller vad den handlade om. 

Dess innehåll liknade i stort vilken annan sagobok som helst; med prinsar i rustningar, 

eldsprutande drakar, glänsande svärd och prinsessor i vackra klänningar. I slutet av sagan 

visade jag bilden av Kristalla och Vilda i sina brudklänningar och berättade att de båda två 

skulle bli drottningar över landet. Reaktionen hos barnen blev lite småfnitter och 

kommentarer som påpekade att det här inte var det slut som de förväntat sig. När jag med en 

pedagogisk röst sa ”Men det är väl inget konstigt, de kommer ju att styra kungariket 

tillsammans”, fick barnen en eftertänksam uppsyn och mumlade ”mm”. Det blev startskottet 

för mitt val av C-uppsats. 

Forskningen kring denna sorts litteratur är knapphändig och därför kan jag på många plan se 

att en sådan här övergripande studie om hbt-barnböcker i förskolan behövs just nu då vi 

fortfarande befinner oss i ett sorts övergångsstadium. Familjer som ligger utanför normen, 

bland annat så kallade regnbågsfamiljer, fick för bara 10 år sedan i Sverige rätten att adoptera 

barn. Detta till skillnad från heterosexuella par som redan 1917 fick bestämmelser kring detta 

(Sverne Avrill o Svensson, 2003). Genom mina egna erfarenheter har jag sett att litteraturen 

som läses för barn ofta haft en påverkan på dem, inte minst i leken. Via böcker kan barnen 

möta situationer och människor som de vanligtvis inte möter. Som jag själv fått erfara har den 

vuxnes förhållande till bokens innehåll en stor betydelse för barnets reaktion gentemot bokens 

ämne. Jag hoppas att denna uppsats om hbt-litteratur för barn i förskolan kan bli ett startskott 

för mer forskning i detta ämne och att böcker så som Prinsessan Kristalla får en permanent 

plats i förskolornas bokhyllor.  

 

      



   

 2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka föreställningarna om hbt-litteratur riktad mot barn i 

förskolan. 

 

 I vilken omfattning används litteraturen i förskolan? 

 Hur väljs litteraturen och vilka böcker blir valda? 

 Vilket förhållningssätt har pedagogerna till hbt-litteratur för barn? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



   

3. Bakgrund 

Det finns större behov för förskolan att belysa olika familjeförhållanden, detta i och med att 

möjligheterna blir konstant fler för samkönade par att bli föräldrar. Här blir böckerna en 

användbart verktyg för att barn ska kunna sätta sig in i en annan persons livssituation eller 

förstärka synen kring sin egen familj.  

3.1 Grunderna i hbt och RFSL 

Hbt är ett begrepp som används som samlingsnamn för homosexuella, bisexuella och 

transpersoner. Till skillnad från att vara heterosexuell så innebär homosexuell att man blir 

attraherad av en person med samma kön som sitt egna. Personer med en bisexuell läggning 

attraheras av båda könen (HomoL, 1999:133). På RFSL’s hemsida står att begreppet 

”transpersoner” används som ett paraplybegrepp för de personer som identifierar sig med de 

motsatta kön än vad de var födda till. Transpersonens läggning har ingen avgörande vikt i 

detta begrepp. På senare år har uttrycket utvecklats till “hbtq”, där “Q” står för queer och 

innefattar de som inte vill anpassa sig till heteronormen. På RFSLs ordlista för hbt-uttryck 

(http://www.rfsl.se/public/HBT-ordlista_med_forklaring.pdf, 2007) står: “Queer är dels en 

akademisk forskningsposition där man studerar det “normala” istället för det som avviker, 

dels är queer en aktivistisk motrörelse mot heteronormativitet som inte bara behöver innehålla 

hbt-personer utan även heterosexuella” (s 2). Med ett “queert synsätt” anses att allt är 

konstruerat och att det inte finns några normala och naturliga identiteter. 

År 1950 bildades Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 

(RFSL). RFSL är lokaliserad på 32 ställen runtom i Sverige och har enligt sin hemsida 

(http://www.rfsl.se) ca 6000 medlemmar (september 2013). Grundtanken med organisationen 

RFSL är att verka för att homosexuella, bisexuella och transpersoner samt andra personer med 

queera uttryck ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. Deras 

organisation involverar sig i allt från politisk uppvaktning och utbildningar till att organisera 

fester och andra sociala aktiviteter. På hemsidan erbjuder RFSL en boklista med aktuella 

barnböcker med HBT-temat samt en detaljerad redovisning kring hur samkönade par genom 

tiden fått ökade möjligheter till att skaffa barn. 

3.2 Introduktion av barnboken  

I samband med upplysningstiden under 1700-talet introducerades den skrivna barnboken. 

Innan dess förekom barnsagor genom muntliga sagor, fabler samt i religiösa texter som var 

anpassade både för barn och vuxna (Granberg, 1996). Enligt Edström (1980) har 

barnböckerna kommit att delas in i kategorier så som Vandringen (ex. ”Barnen i 

Frostmofjällen” av Laura Fitinghoff, 1907), Resan (ex. ”Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige” av Selma Lagerlöf, 1906) och Fantastiska sagan (ex. ”Mio min Mio” av 

Astrid Lindgren, 1960). Slutligen även den kategori som mitt valda ämne hamnar under 

Upplysande böcker. I dessa böcker beskrivs oftast en vardaglig situation som barn kan 

komma att möta. Där tar författarna särskilt tillvara på barnens känslor och tankar. Denna 

kategori av böcker, den vardagsrealistiska barnboken, innehåller också relationer till familjen 

och kamrater som i vissa fall kan vara svåra att hantera. Granberg (1996) förstärker detta 



   

ytterligare genom att poängtera att ursprungssyftet med barnboken var att barnen skulle 

anpassas till normerna i den vuxenvärld som de snart skulle komma att möta. Boken har i sig 

blivit ett verktyg för att skaffa sig en förståelse till hur ens omvärld fungerar. Ju tidigare vi 

introducerar sagor för barnen, desto snabbare utvecklar de sin föreställningsförmåga och 

fantasi. Genom att litteratur är något som barnet har möjlighet att återgå till flera gånger, ökar 

det också förmågan hos barnet att skapa egna föreställningar kring innehållet (Granberg, 

1996). 

3.3 Barnboken i samhället 

Att förmedla om sin kultur och omgivning har alltid haft en betydande plats hos människan. 

Berättelserna hjälper oss att förstå och ta till oss av varandras erfarenheter för att vi ska kunna 

relatera till vår omgivning på ett sätt som annars är svårt att uppnå (Chambers, 1995).  

Även Granberg (1996) menar på att sagor är en del av vår kultur och att böcker kan skapa en 

förståelse för samhället. Böcker kan också förstärka den egna individens känslor och 

ageranden. Kåreland (2009) skriver att de barn som inte själv upplevt olika livsförhållanden 

kan tillfredsställa sin nyfikenhet genom bland annat litteraturen.  

En tydlig skillnad i barnens vardag förr och nu är att under de senaste decennierna har 

familjesituationerna förändrats drastiskt. Redan år 1972 uttryckte Almquist och Wiksell ett 

önskemål om att barnlitteraturen ska kunna medverka till att utforma socialt önskvärda 

attityder för exempelvis personer från andra sociala grupper än ens egna. År 2009 skriver 

Kåreland i sin bok “Barnboken i samhället”, att barnboksförfattarna i stor mån följer de 

rådande samhällsfrågorna i samhället. Detta visar på en tydlig utveckling och förändring av 

barnlitternaturens innehåll. Ensamföräldern och regnbågsfamiljer har en större plats i 

barnböckerna, medan kärnfamiljen (”mamma, pappa, barn”) har fått ”ta ett steg tillbaka”. 

Kåreland (2009) menar att detta är en är följdverkan av att religionsfriheten har utvidgats och 

det har inneburit en stor nedgång i de tydligt kristna budskapen som tidigare förekom i 

barnlitteratur. Då det förr enligt sed var vanligt att gifta sig och sedan skaffa barn, är det nu 

fler par som får barn innan äktenskapet och väljer att separera efter att de blivit föräldrar 

(Kåreland, 2005). Enligt Statistiska centralbyrån var det i början av 1900-talet högst ovanligt 

att föräldrar separerade. Från ca 1950-talet har det ökat från ett par procent till nästan 32 % år 

2011. Detta visar på att attityder mot andras livsförhållanden kan förändras med tiden. 

(http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/50-000-barn-ar-med-om-en-separation-varje-

ar/ , 2014-01-21) 

3.3.1 Barnboken och mediers etablering 

Allt eftersom den industriella utvecklingen går framåt har tv på senare tid delvis ersatt rollen 

som barnlitteratur har haft för barnets kulturella socialisation. Detta leder till att barn idag har 

fler möjligheter att få en insyn av kulturella olikheter (Kåreland, 2009). Det finns dock 

forskning kring mediers negativa effekt på barn. I en undersökning som Brun gjorde år 2005, 

När livet blir ett spel, menade flertalet av de deltagande föräldrarna att deras barn hellre spelar 

tv- och datorspel än aktiverar sig i sociala umgängen och fysiska aktiviteter. 

 



   

Film- och barnkulturforskaren Margareta Rönnberg menar på att de barn som tittar på tv på ett 

sätt kan inta tv-karaktärens position och gör sig en egen uppfattning om hur denne tänker och 

känner. Något som hon påpekar också sker under läsning av litteratur (Rönnberg, 1997). Barn 

har idag fler kommunikationsvägar och får därmed information om olika livssituationer via 

bland annat tv-tittande. Detta innebär att barnen skulle kunna vara mer öppna för att ta in 

böcker som handlar om andras situationer än den som barnet själv är van vid (Rönnberg, 

1997). I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad (Skolverket, 2010) går att läsa följande:  

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

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (s. 4).  

Med utgång från ovanstående citat innebär det alltså att förskolan ska kunna belysa alla 

sorters familjeförhållanden ett barn kan stöta på. Detta bör vara ett genomgående projekt på 

förskolan och inte bara anammas vid de tillfällen förskolan har ett inskrivet barn som växer 

upp i en regnbågsfamilj. 

3.4 Hbt-litteratur för barn 

Trots att hbt-böcker för barn fortfarande kan ses som en minoritet i bokhandeln finns det för 

tillfället en nästan konstant jämn ström av nypublicerade böcker med just detta tema (se: 

http://rfsl.se; http://www.sagoliktbokforlag.se). Variationerna på hur berättelserna framställs i 

dessa böcker är många. Gemensamt för de flesta hbt-böckerna är att ett barn på ett eller annat 

sätt kommer i kontakt med homosexuellitet, bisexualitet och transpersoner. Det kan innebära 

en person i barnets närhet eller att boken är skriven ur ett jag-perspektiv, det vill säga att 

huvudpersonen i sig är homosexuell, bisexuell eller transperson.  

Anette Skåhlberg (2013) är författaren till boken Jösta och Johan, två han-giraffer som delar 

sina liv tillsammans på savannen. I ett samtal om framtiden konstaterar de att de vill ha ett 

barn att ta hand om. Efter en, till syntes, misslyckad sökning genom djungeln finner de till slut 

ett ensamt ägg. När ägget kläcks sticker en liten krokodilunge fram sitt huvud. Jösta och 

Johan blir först förskräckta, men när den lilla krokodilungens första ord blir “pappa” smälter 

deras hjärtan. I Jösta och Johan får läsaren ta del av tankar och funderingar om hur ett 

samkönat par kan gå till väga för att finna ett barn. Boken kan ge upphov till samtal med 

barnen kring hur ett samkönat par ska gå till väga för att bli föräldrar.  

I barnboken ”Malins mamma gifter sig med Lisa”, skriven av Anette Lundholm och Mimmi 

Tollerup-Grkovic (1999), blir läsaren bekant med flickan Malin som växer upp i en 

familjekonstellation bestående av två samkönade par. Malins mamma Siv och sambon Lisa 

samt Malins pappa och hans partner Niklas. Boken berör både ämnet samkönat bröllop samt 

beskriver hur Malin och hennes kommande syster blev till genom att ”Lisa puttade in bebis-

frön i mammas mage”.  Boken beskrivs ur Malins synvinkel, vilket ökar möjligheten för 

barnen att sätta sig in i Malins vardag.  

 



   

En annan bok som också den använder barnet som huvudperson är ”Lill-Zlatan och morbror 

raring” skriven av Pia Lindenbaum (2006). Lill-Zlatan, som egentligen heter Ella, har en 

morbror som är väldigt olik hennes andra morbröder. Han är färgglad, livlig och hittar på 

massor av roliga upptåg. Det är dessutom han som gett henne smeknamnet “Lill-Zlatan”.  

En dag upptäcker hon att det sitter någon hemma i Tommys kök, Steve från Trelleborg.  

Ella blir svartsjuk över att behöva dela Tommy med Steve ända tills hon upptäcker att Steve 

är riktigt duktig på fotboll. Ella börjar då se fördelen med att ha både Steve och Tommy i sin 

närhet. Trots att det inte står tydligt någonstans i boken att Tommy och Steve är ett par får 

läsaren en känsla av att undertonen är detta. Boken kan användas för att hjälpa barn hantera 

situationen när en förälder träffar en ny partner.  

Den tidigare nämnda författaren Anette Skåhlberg och illustratörer Katarina Dahlquist driver 

tillsammans bokförlaget Sagolikt bokförlag som startades 2008. De har en tydlig vision kring 

normkritiska böcker. På deras hemsida betonar de vikten av att de sagor som barn kommer i 

kontakt med ska ge dem verktyg för att kunna utvecklas till empatiska och fördomsfria vuxna. 

För närvarande (2013-11-23) erbjuder de sju böcker med hbt-tema, samt olika genuspaket 

med böcker riktade mot barn. (Läs en sammanställning av dessa, Bilaga 3) 

3.5 Högläsning 

Högläsning är ett sätt att samla barnen för att träna sin förmåga att sitta still och koncentrera 

sig på en specifik uppgift (Simonsson, 2004). Granberg (1996) menar på att barn som tidigt 

får delta i en högläsning får en djupare kontakt med sin inlevelse- och empatiförmåga. Vid en 

högläsning kan barnen komponera egna scenarion i huvudet allteftersom berättelsen läses 

upp. För att uppmuntra till högläsning anser Granberg (1996), att böckerna konstant ska 

finnas tillgängliga för barnen på förskolan och att förskolans bokhörna ska vara en plats som 

är städad och lockar barnen till läsning. Samtidigt betonas att en del pedagoger väljer att inte 

placera böckerna tillgängliga för barnen då risken finns att böckerna förstörs (ibid).  

Högläsning sker oftast i samband med vila, vilket innebär att högläsningen relateras till en 

aktivitet som gör barnen passiva och tysta. För att högläsningen ska bli meningsfull bör den 

ske kontinuerligt i verksamheten samt planeras in när barnen är pigga och kan koncentrera 

sig. Att ha högläsning i en barngrupp ger också pedagogen möjligheten att tillsammans med 

barnen diskutera bokens innehåll och få en djupare insikt i bokens tema (Granberg 1996). 

Vygotskij (1995) menar på att barnen använder det de sett eller hört från vuxna och använder 

sig sedan av detta genom bland annat leken. 

3.6 Vad avgör normen och normkritiken 

Enligt Skolverket (2009) är normer kopplade till vilka föreställningar om normalitet och 

avvikelse man har. Att finna en norm handlar alltså om att belysa det vi anser vara ”normalt” 

och sätta det i perspektiv mot det som är avvikande. I enlighet med detta skriver Martinsson 

och Reimers (2008) att de som vistas i skolans värld; barn, elever, studerande samt 

personalen, ständigt finner sig ifrågasättande kring vad som är normalt när de befinner sig i 

normskapande aktiviteter. Hunt (1991) förklarar att när vi läser litteratur ger detta oss upphov 

till olika känslor och responser. Barnböcker blir då ett användbart verktyg i syftet att befästa 



   

eller motverka en norm. Böcker som är skrivna för barn kan styras åt olika håll beroende på 

vilket moral man vill komma åt med hjälp av boken. ”Equally, the book is going to be used 

not to entertain or modify our views, but to form the views of the child” (Hunt, 1991. s 51). 

Så som Moss (1985) beskriver litteratur, är det något att komma tillbaka till och som ger dig 

mer ju mer du läser ur den. 

Enligt Nygren och Rasmusson (2012) handlar det normkritiska perspektivet om att synliggöra 

normen och finna vilka som har ”makten”, först då kan vi lägga förändringsarbetet på rätt 

ställe. Författarna fortsätter förklara att tanken är att inte fokusera på de som är ”utsatta” och 

på så sätt befästa normen, utan att ändra miljön så att alla passar in istället för att ändra på 

”den avvikande personen”. Trots att normen är i ständig förändring anser Reimers (2008) att 

vi i Sverige konstant betonar heterosexualitet som normen. Baksidan på detta blir att bland 

annat hbt-gruppen blir utpekad som utanför normen. Skolverket (2009) förklarar att motsatsen 

till det normkritiska perspektivet är toleransperspektivet. Detta innebär att istället för att 

utforma samhället kring minoritetsgrupperna, så skapas en tolerans för dessa. Något som 

snarare befäster normen mer än att verka för att bryta normgränserna.  

3.7 Ökade rättigheter 

Under det senaste decenniet har det skett flera lagförändringar som gett fler möjligheter för 

samkönade par att bli föräldrar. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2013-11-14) finns det ca 

1300 samkönade par i Sverige som ingått i ett registrerat partnerskap eller som är gifta, där 

minst en person i paret är vårdnadshavare till ett eller flera barn. Totalt finns det ca 2200 barn 

som ingår i en regnbågsfamilj, där en eller båda föräldrarna lever i ett samkönat äktenskap 

eller registrerat partnerskap.  

År 2003 införrättades lagen om möjlighet till adoption för homosexuella par som ingått i 

partnerskap. Vilket är 86 år efter de första riktlinjerna och bestämmelser om adoption för 

heterosexuella par trädde i kraft år 1917 (Sverne Avrill o Svensson, 2003). I lagen om 

insemination samt lagen om befruktning utanför kroppen, som båda trädde i kraft 2005, får en 

kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna genomgå en graviditet 

baserad på en insemination. Partnern eller sambon ska tillsammans med den befruktade 

kvinnan ses som likvärdig förälder till det födda barnet (Arbetsmarknadsdepartementet, 2011, 

rev 2012). Alla dessa nya lagar och möjligheter innebär att det nu finns fler barn i förskolan 

som lever i en regnbågsfamilj. Detta ökar behovet av att förskolans barnlitteratur ska anpassas 

så att barn redan i tidig ålder kommer i kontakt med olika familjekonstellationer. Berättelser 

fungerar som ett hjälpmedel för att kunna sätta sig in i andras tankar och olika omgivningar på 

ett sätt som annars är svårt att uppnå (Chambers, 1995). 

 

 

 



   

3.8 Styrdokument 

Inom förskolan verkar man enligt Läroplanen för förskolan 98 (Skolverket, 2010).  

Denna läroplan sammanställdes 1998, men genomgick sedan en stor reform 2010. Det som 

skrivits om sexuell läggning förblev oförändrat efter reformen (Läs vidare i 3.8.1).  

Skollagen trädde i kraft 2010 och ersatte då bland annat den tidigare skollagen från 1985 (SFS 

2010:801). Skollagen gäller för samtliga skolväsen inom Sverige. 

3.8.1 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010, (Skolverket, 2010) 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står att förskolan ska genom uppmuntran stärka barnens 

medkänsla samt ge dem en inblick i andra människors levnadssituationer. Inget barn ska 

heller känna sig diskriminerad på grund av en anhörigs sexuella läggning. Personalens uppgift 

är att efter sin förmåga skapa ett förtroende mellan föräldern och barnet så att barnet känner 

sig som en tillgång i gruppen samt känner sig trygg på förskolan. Förskolans vardag ska 

präglas utifrån barnens eget intresse, erfarenheter, behov och åsikter. Den ska bidra till att 

barnet utvecklar en förståelse för sin omvärld. Trots att ord som “litteratur” eller “bok” inte 

bokstavligt används i läroplanen så betonas istället att barnen ska få möjlighet att samtala 

kring de texter som de läser samt att de ska stimuleras i sitt språk och sin läskunskap. 

Förskolan ska även sträva efter att barnen “utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” (s 10), något som bland 

annat litteratur ger möjlighet till. 

3.8.2 Lika rätt för alla barn 

Då Lpfö 98 (Skolverket, 2010) baseras på riksdagsbesluten gällande skolformen finns mycket 

av det som nämns i ovanstående avsnitt även att finna i Skollagen (2010). I Skollagen står att 

utbildningen ska främja att barnen blir ansvarskännande medborgare samt får grundläggande 

demokratiska värderingar. Barnen ska utveckla en förståelse för människolivets okränkbarhet, 

människors lika värde och solidaritet mellan människor under hela sin uppväxt. De som är 

verksamma inom skolan ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling och främja 

de mänskliga rättigheterna. Detta förstärks genom Diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 

2008), där det står att man inom ramen för sitt utbildningsområde ska arbeta för att aktivt 

främja lika rättigheter och möjligheter för barn. Kåreland (2009) belyser att sätt att arbeta med 

dessa grundläggande principer är genom litteratur. Genom böckerna får barnen möjlighet att 

komma i kontakt med en annan persons verklighet för att få en inblick i dennes tankar och 

handlingar. På så sätt blir inte situationerna lika främmande när barnet sedan möter dem i 

verkligheten.  

 

      

 

 

 



   

4.  Metod 

I mitt syfte har jag valt att fokusera både på det kvantitativa och det kvalitativa, det vill säga 

hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. Skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ 

studie, menar Trost (2012), är att en kvantitativ studie tillämpas när man vill kunna ta reda på 

till exempel “hur många” eller “hur ofta”, alltså de resultat som kan presenteras med siffror. I 

motsats till detta, görs en kvalitativ studie när syftet att undersöka hur människor reagerar 

eller tänker kring ett visst ämne.  

För att kartlägga förekomsten av hbt-barnlitteraturen inom förskolan har jag genomfört en 

enkätundersökning som pedagoger i olika förskolor fått besvara. Resultatet av enkäterna 

kommer att presenteras genom stapeldiagram, där avvikelser och bortfall behandlats i den 

löpande texten till varje diagram. Efter sammanställningen av enkäterna har jag genomfört 

intervjusamtal med fem verksamma pedagoger inom förskolan. Dessa är genomförda som 

parintervjuer, som innebär att “intervjuaren och den intervjuade bildar ett par med klar 

rollfördelning men med ett gemensamt ansvar” (Kylén, 2004, s 22). Intervjusamtalen har i 

största möjliga mån varit baserade på uppsatsens frågeställningar, enkätresultaten, samt 

bakgrunden. Intervjuresultaten har sammanfattats och presenteras i fem kategorier som jag 

sett förekomma bland svaren.  

4.1 Urval 

Enligt Ejlertsson (2005) används benämningen population för att beskriva den målgrupp som 

ska besvara enkäten. Populationen i denna undersökning är pedagoger som jobbar inom 

förskolan där barnen är mellan 1-6 år. Jag har begränsat mitt geografiska område till tre städer 

i Norrbotten och därefter delat ut sammanlagt 90 enkäter, det vill säga 30 enkäter inom varje 

kommun. De fem intervjuade pedagogerna är verksamma i förskolan inom två av de berörda 

städerna, där tre av dem är verksamma inom samma stad. 

4.1.1 Urval för enkäterna 

Det urvalssystem som jag följt är baserat på ett bekvämlighetsurval med inslag av ett 

klusterurval. Trost (2012) beskriver att utifrån bekvämlighetsurvalet delas enkäten ut på ett 

flertal ställen där den valda målgruppen mest troligt befinner sig, därefter får de som vill delta 

i undersökningen. För min del innebar detta att placera ut enkäterna i förskolans personalrum 

samt låta de pedagoger som ville och hade möjlighet besvara enkäten. Det optimala urvalet 

för denna undersökning hade varit att låta samtliga verksamma pedagoger inom dessa tre 

städer få möjlighet att besvara enkäterna, en så kallad totalundersökning (Ejlertsson, 2005). 

Precis som både Ejlertsson (2005) och Trost (2012) fastställer så går en sådan undersökning 

sällan att genomföra. För mig var tidsaspekten och ekonomin faktorer som begränsade mina 

möjligheter att göra en så omfattande undersökning. Trost (2012) förklarar att genom ett 

klusterurval utgår man från redan färdiga uppdelningar. För denna undersökning valde jag att 

utgå från de redan färdigindelade skoldistriken i varje kommun. Efter godkännande från 

förskolecheferna i de utvalda elva distrikten, valde jag ut 18 förskolor att lämna min enkät till.  

 



   

I slutändan innebar detta sex stycken förskolor från varje stad med fem enkäter till förfogande 

på varje förskola. Ejlertsson (2005) kallar detta för ett tvåstegsurval, då jag också delade upp 

mina valda kluster, eller distrikt i mitt fall, i mindre grupper.  

4.1.2 Urval för intervjusamtalen 

Intervjuerna har genomförts med fem pedagoger inom förskolan, varav tre som jag tidigare 

haft kontakt med. De andra två personerna kontaktade jag genom deras förskolechefer, varav 

en av dessa jobbade på en förskola med en fokusering på hbt-frågor. Detta urval gjordes för 

att uppnå en variation i samspelet mellan mig och intervjupersonen under samtalen.  

4.2 Första kontakt 

I båda metoderna har jag utgått från tre kommuner med både tät- och glesbebyggda områden 

så att resultatet ska få en så bred geografisk spridning som möjligt. För enkätundersökningen 

innebar detta att jag via mail kontaktade tretton förskolechefer baserat på var inom respektive 

stad deras distrikt befann sig. Åtta av dessa svarade positivt och att jag själv fick besluta 

vilken/vilka förskolor inom deras distrikt jag ville dela ut enkäter till. En förskolechef gav sitt 

godkännande, men ville själv sköta utlämningen och insamlingen på två förskolor inom sitt 

område. Tre stycken tackade nej på grund av externa faktorer. En förskola kontaktade jag 

personligen via telefon och fick godkännande att lämna enkäter hos dem. I samband med 

utlämningen beslutades i samråd med personalen vilken dag enkäten skulle samlas in. 

Intervjupersonerna kontaktade jag i första hand via mail. Efter positivt klartecken från 

samtliga följde ett telefonsamtal där tid och plats för intervjun bestämdes. Då intervjuerna 

skulle pågå under pedagogernas arbetstid begränsade detta tiden till cirka 20 minuter per 

intervju. En av de farhågor jag hade var att intervjutiden skulle bli för kort för att hinna beröra 

alla mina förvalda teman. Som Lantz (2007) påpekar är ett av de vanligaste felen en 

intervjuare gör är att vara tidsoptimist. Kylén (2004) menar dock att en intervju på 20 minuter 

kan ge ett innehållsrikt underlag, det gäller bara att ställa rätt formulerade frågor. Efter 

telefonsamtalen skickade jag ut ett mail till samtliga personer som förklarade syftet med 

intervjun och att deras svar skulle behandlas efter Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002), som innebär att 

informanten fått vetskap om att deras deltagande är frivilligt och deras svar behandlas 

anonymt.  

4.2.1 Missivbrev 

Trost (2012) förklarar vid en enkätundersökning bifogas ofta ett separat så kallat missivbrev 

där syftet med deltagandet förklaras, vad resultatet av enkäterna ska användas till och hur 

många som deltar. För att säkerställa att varje kopia av min enkät skulle vara så tydlig 

och lättförståelig som möjligt inkluderades ett komprimerat missivbrev i själva layouten av 

enkäten där jag förklarade vem jag är, syftet med undersökningen, det anonyma deltagandet 

samt min kontaktinformation (se bilaga nr 2). Till intervjupersonerna skickade jag 

missivbrevet via mail där syfte och tillvägagångssätt förklarades samt vilka rättigheter 

deltagarna har. Jag bad pedagogen att inför intervjun fundera kring sitt eget förhållningssätt 

till hbt-litteratur för barn samt få en uppfattning om sin förskolas arbete kring denna litteratur.  



   

4.3 Frågeformulering 

Då frågorna oftast utgör basen i både intervjuer och enkätundersökningar är det av största vikt 

att dessa utformas efter undersökningens syfte, population och vem som ställer frågan (Fink, 

2003). Ejlertsson (2005) menar att frågorna ska anpassas utifrån målgruppen. I min 

undersökning är målgruppen pedagoger inom förskolan, där faktorer som tidsbrist till stor del 

påverkar deras möjlighet att delta. Med det i åtanke kände jag tidigt att tydlighet i 

frågeformuleringarna var avgörande för båda undersökningsmetoderna.  

Skillnaden mellan enkäter och intervjuer, menar Patel och Davidson (2011), är att genom 

enkäter kan det formuleras känsligare frågorna då informanten inte behöver bli ifrågasatt 

utifrån sina svar. Intervjuer främjar möjligheten att utveckla sina svar, något som är betydligt 

svårare vid enkätfrågor (ibid). De inledande frågorna för både enkäten och intervjun bör vara 

närliggande frågor som är enkla för intervjupersonen att besvara. I mitt fall blev det frågor om 

deras yrkesroll samt hur länge de varit verksamma inom förskolan. Svaren från dessa utgör 

sedan en så kallad bakgrundvariabel i kommande resultat (Lantz, 2007). Patel och Davidson 

(2003) skriver att oavsett om det gäller intervju eller enkät är det vanligt att börja med 

neutrala frågor och sen ge utrymme att i slutet av frågorna lämna egna kommentarer.  

4.3.1 Frågeformulering i enkäten 

För att resultatet av enkäterna ska ses så objektivt som möjligt, har jag försökt använda mig av 

stängda frågor. Fink (2003) kallar dessa för ”Closed-Ended questions” och belyser förvisso att 

dessa på ett sätt är svårare att formulera då man måste ha i åtanke alla tänkbara 

svarsmöjligheter. Vilka svarsalternativ som väljs leder ofta tillbaka till hur jag som 

konstruktör tänker kring frågan, något som blir ett problem om den som svarar resonerar med 

”Det beror ju på..”.  

Trost (2007) belyser att formuleringar innehållande ord så som ofta, kan tolkas olika av olika 

personer. Därför bör ord som lämnas öppet för egna tolkningar undvikas. Ordet ibland ses 

också som flertolkningsbart (Patel & Davidson, 2003). Detta är något jag tog hänsyn till under 

formuleringarna av både enkät- och intervjufrågorna. För att förenkla för den svarande valde 

jag att i största möjliga mån använda frågor som gick att besvara med ”Ja” eller ”Nej”. På de 

frågor som behövde en bredare svarsmöjlighet lade jag till alternativet ”Annat”.  

I följdfrågan till enkätfrågan ”Har du jobbat på en förskola där det funnits hbt-litteratur?” (se 

tabell 2) var två av svarsalternativen utformade efter vad jag tyckte var de mest 

förekommande situationerna. Till följdfrågan inkluderades svarsalternativet “Annat” för att 

utvidga svarsmöjligheterna. Kylén (2004) betonar att en lång enkät kan avskräcka en person 

från att besvara den och fortsätter “På papper spelar antalet sidor större roll än antalet frågor.” 

(s 56). Jag hade detta i åtanke när jag utformade layouten på enkäten. 

4.3.1.1 Reliabilitet och validitet för enkäter 

Innan utlämnandet av enkäterna till förskolorna gjorde jag det Ejlertsson (2005) kallar för 

“pilotstudie”. Han belyser att detta är en användbar metod för att kunna säkerställa att 

formuleringarna uppfattas på samma sätt av samtliga deltagare, samt att deltagarna uppfattar 

frågorna så som forskaren avsåg. Innan enkäten skulle delas ut till förskolorna skickades 



   

därför en preliminär enkät ut till personer i min omkrets och efter konstruktiv feedback 

omformulerades enkätfrågorna för att ge så hög reliabilitet som möjligt.  

Begreppet reliabilitet används för att kunna avgöra hur tillförlitligt en enkätundersökning är. 

Trost (2012) beskriver reliabilitet som att vara låg eller hög. Där en låg grad av reliabilitet 

innebär att de som svarar lätt missuppfattar frågan och att detta vanligtvis sker när 

frågeformuleringarna innehåller negationer eller krångliga ord. Enligt Patel och Davidson 

(2011) går det inte få en hög reliabilitet utan att ha en hög validitet. Validitet betraktas som en 

giltighet på att enkäten verkligen mäter det som är avsett att mätas. För att uppnå validitet är 

det betydelsefullt hur frågan ställs samt vilka svarsalternativ som ges. Det innebär att jag inte 

kan få en hög tillförlitlighet på undersökningen om frågorna jag ställer inte är anpassade efter 

mitt syfte.   

Ett sätt att säkerställa hög reliabilitet är att använda enkla formuleringar med vanligt 

förekommande ord. Ejlertsson (2005) påpekar att ett stort bortfall bland enkätpopulationen 

samt frågor som riktas till fel målgrupp är orsaker som leder till en låg reliabilitet. För att 

försäkra att jag skulle få en hög reliabilitet på min enkätundersökning har jag hela tiden utgått 

från de fyra komponenterna som Trost (2012) beskriver i samband med reliabilitet. 

Kongurens innebär att frågorna ska vara tydligt kopplade till det man avser att mäta. För att 

enkäter ska uppnå en objektivitet ska frågorna uppfattas på samma sätt av alla. Om enkäten är 

tydlig och håller en hög objektivitet ger detta en större precision då den är lättare att fylla i. 

Med kvantitativa studier ofta vill åstadkomma långsiktiga, snarare än snabba, förändringar 

menar Trost att det är viktigt att konstans råder. Oavsett om personerna svarar på enkäten idag 

eller imorgon ska svaren bli desamma.  

 

Till min undersökning kring förekomsten av hbt-litteratur för barn i förskolan anser jag enkät 

som en passande metod då den når ut till fler personer än vid intervjuer och ger på så sätt ett 

bredare perspektiv. Även Kylén (2004) menar på att enkäten är en fördelaktig metod, då fler 

personer får besvara exakt samma frågor. Jag tejpade fast plastfickor på utsidan av ett kuvert 

där enkäterna sedan placerades. Detta för att försäkra mig om att kuvertet där pedagogen 

skulle placera sin besvarade enkät alltid följde med själva enkäterna. Att de fick lägga sin 

enkät i kuvertet bidrog förhoppningsvis till en känsla av anonymitet hos pedagogen. 

4.3.2 Frågeformulering för intervjuerna 

Genom enkätresultaten kunde jag formulera intervjufrågorna utifrån de resultat jag kände 

skulle gynnas av en fördjupning. Efter de tidigare nämnda bakgrundsrelaterade frågorna 

delade jag in underlaget till intervjun i två kategorier; Pedagogens förhållningssätt och 

Arbetslagets förhållningssätt. För att få fler nyanserade faktorer i kommande diskussion, 

frågade jag avslutningsvis varför pedagogen tror att utbudet av hbt-litteratur för barn har ökat 

samt varför det fortfarande är så underrepresenterat. Eftersom jag till viss del har formulerade 

frågor kallas detta för en öppet riktad intervju, något som ger intervjun struktur men lämnar 

samtidigt plats för intervjuaren och represpondenten att “gå utanför linjerna” (Lantz, 2007).  



   

Utifrån tidsbegränsningen på cirka 20 minuter vid varje intervjutillfälle ville jag att 

pedagogerna skulle få chansen att vara lite förberedda när jag väl kom dit. Därför formulerade 

jag två övergripande punkter som jag inkluderade i sista utskicket till intervjupersonerna 

innan själva intervjun (se bilaga 1). Fastän det inte var de fullständiga frågeformuleringarna 

som skickades ut, kände jag att intervjuresultatet skulle vinna på att pedagogerna var 

förberedda på vilka sorts frågor jag skulle ta upp. Om de exakta frågeformuleringarna skickas 

ut i förväg finns alltid en risk att svaren inte blir lika spontana (Patel & Davidson, 2003).  

Som Lantz (2007) påpekar är det lätt hänt att datainsamlingen görs redan innan syfte, 

frågeställningar och metod fått en röd tråd. När intervjuaren färdigställt intervjuerna syns det 

tydligare vilka frågor som borde ha ställts och vilka frågor som varit överflödiga. Detta var en 

orsak för mig att vänta med att genomföra intervjuerna tills efter enkätresultatet var färdigt. 

4.4 Ljudinspelning vid intervju 

Jag valde att använda mig av ljudinspelning för att dokumentera intervjuerna, något som 

samtliga intervjuade godtog. Lantz (2007) skriver att en intervju som görs öga mot öga 

möjliggör röstinspelning. Detta ger intervjun en personligare prägel och gör den behagligare 

att genomföra. Det personliga mötet öppnar också till ett större spelrum för småprat och 

skämt. Den intervjuade känner sig bekräftad då svaren kan förstärkas med gester och tecken 

(Holstein & Gubrium, 2003). Lantz (2007) påpekar att små gester från intervjuaren sida kan 

påverka intervjupersonen att svara utifrån vad denne tror att intervjuaren vill höra. Vid en del 

intervjuer är oftast den som blir intervjuad mer nervös än den som intervjuar, menar Kylén 

(2004), och fortsätter “Det hjälper inte alltid med ett inledande “rundsnack” för att mjuka upp 

stämningen” (s 24). Jag förberedde intervjupersonerna innan intervjun att samtalen skulle 

komma att spelas in. Alternativet hade varit att anteckna ner frågorna och svaren genom hela 

intervjun. Dock är det svårt för den som intervjuar att både hinna ställa frågor, lyssna på det 

som sägs och samtidigt anteckna intervjupersonens svar korrekt. Lantz (2007) kallar detta för 

att “data reduceras på ett osystematiskt sätt” (s 106) och menar på att intervjuaren filtrerar det 

som sägs. Då riskeras också att all data inte framställs korrekt. Att enbart anteckna kan 

dessutom tolkas från den intervjuades sida att det denna säger är ointressant de gånger som 

intervjuaren lägger ner pennan för att enbart lyssna. 

4.5 Bortfall 

Av de 90 stycken enkäter som delades ut till förskolorna blev 72 stycken besvarade.  

De obesvarade enkäterna tolkas som externa bortfall på grund av utomstående faktorer som 

inte går att påverka (Trost, 2007). I ett försök att minska bortfallen valde jag att själv stå för 

utlämnandet och insamlandet av enkäterna. Som Patel och Davidson (2003) poängterar finns 

det flera fördelar med att leverera enkäterna personligen. Det ger en chans att förklara syftet 

med enkäten på plats. Pedagogerna fick då också “ett ansikte” kopplat till enkäten, till 

skillnad mot om jag skickat ut en webbenkät. Som Trost (2012) påpekar så är det lättare att 

glömma bort ett mail som hela tiden flyttas ner i listan på grund av nyinkommande mail, än 

ett papper som ligger på bordet framför en.  

 



   

4.6 Deduktion, induktion och abduktion 

Enligt Patel och Davidson (2003) innebär en forskares arbete att skapa teorier som återspeglar 

verkligheten så likt som möjligt samt att relatera teori och verklighet till varandra.  

Det underlag som samlas in genom att studera verkligheten kallas ofta för empiri. För forskare 

som verkar för att binda samman teori och empiri används tre arbetssätt; deduktion, induktion 

och abduktion (ibid). 

Att arbeta deduktivt innebär att forskaren följer bevisandets väg. Det vill säga att forskaren 

utgår från allmänna principer och existerande teorier. Utifrån dessa teorier utformas en 

hypotes som sedan empiriskt testas, även kallat för att arbeta hypotetiskt deduktivt. 

Forskningen blir på så sätt mindre subjektiv då forskaren utgår från redan befintliga teorier 

istället för att påverkas av sina egna uppfattningar. Detta kan dock leda till att forskaren 

missar nya upptäckter då undersökningen styrs av tidigare teorier. Om forskaren å andra sidan 

inte utgår från någon existerande teori, utan arbetar kring något som sedan kan formuleras till 

en teori, jobbar denne induktivt. Forskaren har då egna erfarenheter som kommer att påverka 

de teorier som skapas. Abduktion innebär en kombination av deduktion och induktion. 

Forskaren börjar med att utgår från ett enskilt fall och formar därefter ett hypotetiskt mönster 

som förklarar fallet (induktion). Forskaren fortsätter sedan genom att pröva hypotesen eller 

teorin på nya fall (deduktivt).  

Utifrån ovanstående har jag använt ett induktivt förhållningssätt då jag inte utgått från någon 

färdig teori utan har utifrån egna erfarenheter arbetat fram ett resultat som kan komma att 

formuleras till en teori. 

4.6 Statistisk analys 

Jag har sammanställt bakgrundsfrågorna i enkätundersökningen till en flytande text som 

presenteras i början av enkätens resultatdel. De övriga fem frågorna i enkäten har jag 

bearbetat genom att kvantifiera resultaten och redovisar dessa genom stapeldiagram. 

Resultaten av enkäterna besvarar uppsatsens frågeställningar “I vilken omfattning används 

litteraturen i förskolan?” och “Hur väljs litteraturen och vilka böcker blir valda?”. 

4.7 Innehållsanalys 

För intervjuresultatet har jag utgått från det Bryman (2002) kallar för innehållsanalys, vilket 

innebär att jag söker teman i det material som analyserats. Pedagogens förhållningssätt och 

Arbetslagets förhållningsätt fungerade som övergripande teman vid genomförandet av 

intervjuerna. Utifrån sammanställningar av intervjusamtalen har jag hittat fem teman som 

återkommit under samtliga intervjuer. Jonsson (2007) poängterar att olika ord och fraser kan 

ha liknande betydelser. Det innebär att ord och formuleringar kan ha tolkas olika av 

intervjupersonen och för mig som ska sammanställa resultaten. Detta har jag tagit hänsyn till 

vid mina sammanställningar av intervjuresultaten och verkat för att inte ta ut intervjusvaren ur 

dess sammanhang. 

 



   

5.  Resultat 

Resultatet är indelat efter metod. Först kommer resultatet av enkäten, där det inledningsvis 

presenteras en sammanfattning av de tre bakgrundsrelaterade frågorna. Därefter redovisas fem 

stapeldiagram med statistiken från de frågor i enkäten som berört förekomsten av hbt-

litteratur i förskolan. Efter dessa avslutas stycket med en kort sammanfattning av 

enkätresultaten. Begreppet ”förskolan” har använts som ett samlingsbegrepp för samtliga 

förskolor pedagogen varit verksam inom, något som också poängterades i enkäten. 

Intervjusamtalen framställs som en flytande text via fem underrubriker. De tre första 

rubrikerna är Böckernas betydelse och pedagogens förhållningssätt till dessa, Barnens 

reaktioner och Arbetslagets förhållningssätt. Dessa är utformade efter gemensamma teman 

som förekommit i samtliga intervjuer. De två sista underrubrikerna presenterar svaren på 

frågorna “Vad tror du är anledningen till att det börjar publiceras fler och fler hbt-

barnböcker?” samt “Varför tror du att detta fortfarande är så underrepresenterat bok-tema på 

många förskolor?”. För att kunna sammanfatta innehållsanalysen har jag valt att använda mitt 

egna språk blandat med citat från intervjuerna för att resultaten ska vara tydligt kopplat till 

mitt syfte. Detta i enlighet med Kylén (2004) “För att våra uppgiftsutlämnare ska känna igen 

sig i rapporten kan det ibland ändå vara värt att behålla en del citat.” (s 163). Stycket avslutas 

med en sammanfattning av intervjuanalysen. 

5.1 Enkätpopulation 

Av de 90 stycken enkäter som jag delade ut var 72 stycken besvarade. Av dessa var 67 

kvinnliga pedagoger, en manlig pedagog samt fyra pedagoger som lämnat genusfrågan 

obesvarad. Jag har valt att inte dela upp svaren i manliga och kvinnliga, då det i överlag var 

kvinnor som deltagit i studien. På frågan vilken deras yrkesroll är svarade 59 personer att de 

är förskollärare och elva svarade barnskötare. Två personer skrev att deras yrkesroll är 

förskole-pedagog och högstadielärare under svarsalternativet ”Annat”.  

Av de 72 pedagogerna var det en person som varit verksam inom förskolan 0-1 år, elva 

personer svarade att de varit verksamma 1-10 år. Sammanlagt var det 55 personer som 

kryssade i antingen alternativen ”10-20 år”, ”20-30 år” och ”30-40 år”. Fyra personer hade 

varit verksamma inom förskolan i över 40 år. En person lämnade denna fråga obesvarad. 

Detta innebär att mer än 80 % av enkätens population är pedagoger som varit verksam mer än 

10 år i förskolan. Övriga bortfall samt avvikelser presenteras i varje diagrams tillhörande text. 

5.2 Resultat av enkätundersökningen 

Efter de bakgrundsrelaterade frågorna fick pedagogerna möjligheten att skriva ner de boktitlar 

de kände till på barnböcker som har ett hbt-tema. Ungefär hälften av pedagogerna skrev ner 

en eller flera boktitlar varav följande: “Lill-Zlatan och morbror raring”, ”Elsa Marie och 

småpapporna”, ”Jösta och Johan”, ”Lollo pruttar”, Gittan-böckerna, ”Välkommen Tango”, 

”Prinsessan Kristalla”, ”Kalle i klänning”, ”Kenta och barbisarna”, ”Malins mamma gifter sig 

med Lisa”, Vem-böcker, ”Pappa hämtar” och ”Prinsessans rockband”. Titlarna innefattar 

böcker med hbt-tema likaså böcker med ett genus-tema.  



   

5.2.1 Statistisk analys 

Tabell 1. Av de 72 pedagogerna som svarade visste 57 att det finns HBT-litteratur för barn.  

15 pedagoger svarade att de inte hade vetskap om detta. 

 

 

Tabell 1 

Tabell 2. 47 personer svarade att de har jobbat i en förskola där det förekommit hbt-litteratur 

för barn, medan 24 personer svarade motsatsen. En person lämnade frågan obesvarad. Antal 

svar var 72 stycken. I följdfrågan ”Om ja, var detta böcker som…” svarade 24 pedagoger att 

de själva introducerat barnböcker med hbt-litteratur till förskolan. Åtta personer svarade att 

biblioteket valt ut böckerna åt förskolan. Sex personer visste inte hur de fått tag i böckerna 

och fyra personer hade kryssat för både ”..ni själv valt att ta in” samt ”..som biblioteket valt ut 

åt er”. En person lämnade frågan obesvarad. Av de fem personer som svarat “Annat”, 

kommenterade en att det var ett omedvetet val, tre personer skrev att de fått bokpaket via 

olika källor och en person svarade att “En pedagog som var Genus ansvarig tog fram dessa 

böcker”. Antalet som svarade på följdfrågan var 47 personer. 

 

 

Tabell 2 

 

Ja; 57 

Nej; 15 

0

10

20

30

40

50

60

Antal deltagare (n=72)

Visste du att det finns HBT-litteratur för barn? 

Ja; 47 

Nej; 24 

0

10

20

30

40

50

Antal deltagare (n=71)

Har du jobbat på en förskola där det funnits HBT-
barnlitteratur? 



   

Tabell 3. Samtliga 72 pedagoger besvarade denna fråga. 51 av dessa har någon gång under 

sina verksamma år inom förskolan läst en hbt-barnbok för ett barn eller en barngrupp.  

21 personer svarade att de inte har gjort detta.  

 

 

Tabell 3 

 

Tabell 4. Sammanlagt svarade 69 pedagoger ”Ja” eller ”Nej” på frågan huruvida 

barnböckerna på förskolan, oavsett tema eller innehåll, var tillgängliga för barnen att läsa när 

helst de vill. Av dessa svarade 63 pedagoger att barnböckerna är tillgängliga för barnen, 

medan sex pedagoger svarade att böckerna inte är tillgängliga. En person lämnade frågan 

obesvarad. Två pedagoger kryssade i alternativet ”Annat” med motivationen ”Finns då de är 

lånade” samt ”Ja, de är tillgängliga och kan läsas när möjligheten ges ex. efter frukost, efter 

lunch etc.” 
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Tabell 5. 12 personer svarade att de vet var de kan finna hbt-barnlitteraturen när de besöker 

sitt lokala bibliotek. 50 personer svarade att de inte har vetskap om detta. Två personer 

svarade ”ja” och att de lånar från bokbussen medan tre pedagoger svarade nej och 

kommenterade att de lånar från bokbussen. Två pedagoger menade på att de vid tidpunkten 

inte reflekterat över att de läst en hbt-bok, men tycker att det borde finnas fler böcker med 

detta tema. De belyste även vikten av att dessa böcker finns på förskolan, men att de ibland är 

svåra att hitta igen på biblioteket. Tre pedagoger svarade “Annat” med kommentarerna ”Men 

jag kan ju fråga.”, ”Troligen” och ”Tror det är blandat”. 

 

 

Tabell 5 

 

5.2.2 Sammanfattning av den statistiska analysen 

Sammanlagt har 72 personer deltagit i enkätundersökningen. Merparten av pedagogerna är 

verksamma som förskollärare, medan elva är barnskötare. Två personer svarade att deras 

yrkesroll är förskole-pedagog samt högstadielärare. De flesta av pedagogerna har varit 

verksamma 10-40 år. I övrigt var det en person har varit verksam 0-1 år, fyra personer svarade 

1-5 år och slutligen har fyra personer varit verksamma i förskolan i över 40 år.  

Cirka 80 % av de tillfrågade visste sedan tidigare att det finns hbt-litteratur för barn. Av de 47 

personer som jobbat på en förskola där det förekommit hbt-barnböcker svarade 24 pedagoger 

att de själva tagit in böcker med hbt-tema, medan 23 svarade att de fått böcker bland annat 

genom biblioteken, genusansvariga på avdelningen eller genom ett bokpaket. Nästan två 

tredjedelar av pedagogerna svarade att de någon gång läst en hbt-bok för barn.  

5.3 Resultatet av innehållsanalysen 

Fyra av de fem pedagoger som deltagit i intervjuerna har varit verksamma i förskolan mellan 

22-35 år och är utbildade förskollärare. Vilka åldersgrupper de varit verksam inom under sin 

karriär har varierat från 1-3 årsavdelningar och ända upp till förskoleklass. En pedagog tog sin 

examen 2004 som grundskolelärare inom årskurs 1-7, men har jobbat på en pedagogikinriktad 

förskola de senaste tre åren.  
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5.3.1 Böckernas betydelse och pedagogens förhållningssätt till dessa 

När pedagogerna först fick förfrågan om att delta i intervjuundersökningen användes uttrycket 

”hbt-litteratur för barn.” När de sedan fick frågan om de hört det uttrycket tidigare svarade 

merparten av dem nej. Det påpekades av pedagogerna att de varit i kontakt med böcker 

innehållande detta tema men inte reflekterat över att det finns en särskilt beteckning för dessa 

böcker. Pedagogerna svarade bland annat: “I efterhand har jag kommit på Lill-Zlatan och 

morbror raring och den har jag läst flera gånger, men det har aldrig slagit mig att det handlar 

om det.” och “Inte just att man ska sära på det. Att det fanns en särskild hylla på biblioteket. 

Något sådant har jag inte reagerat på, men nog har vi haft sådan litteratur.” En annan pedagog 

svarade: “De plockar ihop böcker åt oss på bokbussen, och då får man 30 böcker, blandade. 

Och vi går även dit med barnen och lånar lite själv, men har aldrig fått en sådan bok i själva 

påsen.”  

Under intervjuerna framkom att böckerna vanligtvis väljs ut av de vuxna tillsammans med 

barnen. “Det är ofta barnen som får välja böcker, men när man själv plockar ihop då tittar man 

efter lite normbrytande.” Vidare förklarade pedagogen begreppet normbrytande: “Det kan 

vara en flicka som är stark. Olika förlag har olika böcker. Om en hjälte som är snäll och rädd 

och sådana saker. Så att man får med sådana böcker också.” Samma pedagog förklarade: 

“Men barnen väljer ju också. Vissa vill ha prinsessböcker och det finns ju böcker om “modiga 

prinsessor”-böckerna. Tanken är att det ska vara en skiftning, inte bara ett och samma tema.” 

Under alla intervjusamtal framkom att om förskolan jobbar kring ett speciellt tema väljs 

passande böcker ut av pedagogen. En pedagog berättade: 

Vi ror inte i land att gå till bibblan med alla barn. När vi har färg och byggprojekt, då söker vi 

efter färg och byggböcker. Och givetvis får de låna böcker. Och så hinner man inte alltid… Jag 

kan inte precis ställa mig och bläddra igenom böckerna som två barn som följt med har valt. 

Utan då får man vara professionell och läsa som det står.  

Samtliga intervjuade berättade att de via olika sätt lånar böcker till förskolan som de sedan har 

tillgång till under en månad. En pedagog sa att barnen ofta väljer samma bok flera gånger 

“och även om jag är spyless på en bok under en månad, måste jag läsa den ändå. Jag får inte 

lägga in mina egna värderingar”. Det framkom under en intervju att en arbetskollega till en av 

de intervjuade pedagogerna uttryckt att denna gärna tar sig an att låna böcker till avdelningen. 

“När hon kommer tillbaka sätter sig hon och läser igenom alla. Och ibland har hon visat mig 

böckerna och då kan det förekomma värsta svordomarna.” Vidare påpekade pedagogen att det 

inte alltid finns möjlighet att under högläsningen göra om texterna i boken för att det ska vara 

på barnens nivå. En pedagog lyfte “Det skulle vara jättebra om alla förskolor hade hbt-

barnböcker. Vi prenumererar på En bok för alla på förskolan. Vi får tre böcker varje månad. 

En sådan grej skulle de ju kunna göra. För då kommer det in på förskolorna på ett annat sätt.” 

Under ett resonemang kring när barnen bäst kan ta till sig en boks innehåll, framkom det i en 

intervju att de infört en bokgrupp. Pedagogen förklarade: 

Det är ju tanken med bokgruppen, det är fyra-femåringarna. Man går iväg på torsdagar. Då vet 

man att man har den här stunden. Dels hinner vi läsa och prata om böckerna. Hurdan 

läsförståelse de har. Barn med ett annat hemspråk får man en bättre koll på än om man bara läser 

en bok i farten. 



   

En pedagog menade på att det finns många fördelar med att beröra ett ämne via böcker då det 

är lätt att kunna referera tillbaka till en bok när bokens ämne återkommer bland barnen.  

Detta resonemang förekom även i andra intervjuer: “Ja, men om du läser en bok eller sjunger 

en sång som kanske har anknytning till det där, blir det lättare att prata om det. Kommer du 

ihåg den där boken? för de kommer ju ihåg böcker, det går inte att fuska sig till.” 

Under tre intervjuer fick intervjupersonerna förklara vad de personligen tycker att en bok ska 

innehålla för att klassas som en hbt-barnbok. En pedagog förklarade: “Man har valt ett annat 

sätt att leva än det traditionella, som vi kanske… de flesta utav oss.” Ett annat svar var att det 

är olika familjekonstellationer “och det behöver inte vara just två mammor. Det kan ha att 

göra med alla diskrimineringsgrunder egentligen. Det kan vara en mörkhyad eller en som är 

ljus eller en som är gammal. Det ska spegla att man får vara olika”. En pedagog uttryckte en 

önskan om att detta specifika ämne skulle bli mer avdramatiserat. Denne fortsatte:  

“Att man blir kär, det är ju jättekul! Punkt.” Samma pedagog önskade att temat i en hbt-

barnbok ska vara synlig för samtliga som läser boken. “Att det är mellan raderna man som 

vuxen ska förstå att det är ett homosexuellt par. Skriv det rakt ut. Att de lever tillsammans och 

att de är homosexuella, för det är väl ingenting att hymla om. Det finns ju. Det är ju så.” 

5.3.2 Arbetslagets förhållningssätt 

I samtliga intervjuer frågade jag huruvida de tillsammans i arbetslaget har diskuterat om och 

kring hbt-litteratur för barn. En pedagog berättade att de inte pratat om just litteraturen men 

att det funnits samtal kring detta sätt att leva. En pedagog svarade att under alla sina samtliga 

verksamma år så har förkommit samtal kring hbt-barnböcker, medan det under en annan 

intervju påpekades: “Hade jag haft en barngrupp där det förekommer, då hade det kanske 

kommit upp. Om vi inte hade tänkt på det och det hade kommit upp, då kan man spinna 

vidare och utgå ifrån vad barnen är intresserad av.” Detta resonemang återfanns i fyra av de 

fem intervjusamtalen. I en av dessa intervjuer framkom att barnen pratar om familjebildningar 

och vilka familjekonstellationer de har hemma. “Barnen har väldigt olika föreställningar om 

sin familj, och de är väldigt accepterande över att det ser väldigt olika ut. Jag tror att när man 

kommer upp i högre åldrar börjar man ifrågasätta hur familjerna ser ut. Men här och nu på 

förskolan är de öppna för alla olika konstellationer.” En pedagog berättade att det funnits 

diskussioner bland personalen i förskolan som berör vilka ämnen de ska lyfta och vilka 

traditioner som de ska föra vidare. Pedagogen tryckte vidare på att man i skolan och som 

pedagog ska vara neutral i trosfrågor samt resonerade vidare:  

Men Gud och Jesus, och barn som kommer och säger att när vi dör kommer vi till himlen. Då 

vill man ju som inte säga Vet du så är det inte, för det är inte vår rätt att göra. Samtidigt så får 

jag inte säga att, Jo det gör vi, för det har jag inte heller någon rätt till. […] Men när det kommer 

till hbt, så spelar det verkligen roll vad jag tycker och tänker. Så är det ju så att människor är ju 

homosexuella, bisexuella eller transpersoner. Det är ju så. Så även om jag tycker att det är 

obekvämt att läsa den här boken där två tjejer gifter sig i slutet så borde det vara barns rättighet 

att få höra det. För att så ser det ut i samhället. 

Hur stor inverkan pedagogens förhållningsätt har gentemot barnen var också ett samtalsämne 

som berördes i samtliga intervjuer. Alla intervjuade pedagoger ansåg att en pedagogs 

förhållningssätt påverkar barnen. “Men alltså, barn har ju en förmåga att läsa av. Det är viktigt 



   

att det syns på hela sitt förhållningssätt; dina ögon, sätt att vara, tonläge och vad du tycker.”  

I en annan intervju sades att det största ansvaret ligger hos barnets föräldrar, men att 

pedagogerna i många fall spenderar mer tid med barnen än vad föräldrarna i många fall gör. 

Därför ligger ett stort ansvar i pedagogens förhållningssätt. På intervjufrågan kring om den 

vuxnes förhållningssätt påverkar barnen svarade pedagogen: “Absolut, framför allt 

föräldrarnas. Hur man är gentemot sina barn, det är där det startar. Men vi pedagoger umgås 

mer med barnen än vad föräldrarna gör.” Vid ett annat samtal spekulerade pedagogen kring 

varför barnen på dennes förskola inte direkt ifrågasatt att när en av pojkarna på förskolan 

levde med två mammor: 

De har inte de här fördomarna, det som vi har med oss. De tänker inte på det. För oss blir det, 

Ska vi närma oss det? Behöver vi närma oss det? För så var det med den här killen, behöver vi 

rota i det? För det var inget vi ville förstärka ännu mer. Och samtidigt så kanske vi borde prata 

om det. Det var aktualiserat, men samtidigt inte. 

Detta samtalsämne förekom också i en annan intervju där pedagogen menade på att vi måste 

komma bort från den allmänna inställningen att det är jobbigt att berätta för barn att det finns 

personer som lever i samkönade parförhållanden: “Jag tänker att har man den känslan Åh 

gud… ska det vara jag som berättar det här… Då har man ju redan där gjort det, liksom, att 

det är något onormalt, sjukt och konstigt.” Vidare resonerade pedagogen: “Då man nästan 

hellre borde vara Åh! Det blev jag som fick berätta det!” 

Under en intervju kom frågan om bredden av genus upp. På detta svarade pedagogen att på 

dennes förskola jobbar de mer med genus än med hbt-frågor. Vidare lyfte samma pedagog 

vikten av att försöka se barnet som barn och inte som flicka eller pojke. Pedagogen påpekade 

att: “Flickorna är inte alltid söta, fina och vackra när de kommer. Man behöver inte kaxa upp 

sig när killarna kommer.” När det vid ett tillfälle kom in en pojke på förskolan klädd i en 

klänning hade denna pedagog låtit pojken passera utan att kommentera detta. Det gjorde ingen 

annan på förskola heller förrän en annat barn ställde frågan:  

- Vet ni vad han har? - Nej, vad har han på sig? - Han har klänning. - Åh har han klänning. 

- Kan pojkar ha klänning?, var det då någon som frågade. - Jo det är klart, sa jag. - Varför 

det? frågade barnet - Tja, varför har flickor klänning? - Jaa.. de tycker väl det är fint. 

Vidare frågade pedagogen varför barnet tror att pojkar har klänning på sig och fick då svaret: 

För att de tycker väl det är fint. I en annan intervju syftade pedagogen att som professionell 

yrkesutövare går det inte alltid välja vilka situationer man kommer att möta, utan att det gäller 

att förhålla sig till alla tänkbara möten. 

5.3.3 Barnens reaktioner 

I samtliga intervjuer ställdes frågan om pedagogen märkt av om barnens diskussioner eller 

lekar innefattar hbt. Frågan besvarades utifrån olika erfarenheter men i det stora hela menade 

pedagogerna att de inte märkt en överdrivet stark reaktion hos barnen angående detta.  

 

 



   

En pedagog berättade: 

När jag läste den här boken ”Max och Moa har två mammor, två pappor och ett alldeles eget 

hus”. Då är det barnen som bor kvar i huset. Så kommer papporna ena veckan och mammorna 

andra veckan. Barnen tycker inte att det är konstigt, men de reagerade på att papporna har inga 

armar (anm. syftar på bokens illustrationer). Att det är synd om papporna för när de skulle flytta 

kunde de inte bära resväskan utan armar. I övrigt reagerar de inte på själva familjebilden.   

Pedagogen fortsatte att berätta om en annan bok där författaren skrivit att barnen på förskolan 

skulle leka ”mamma, mamma, barn” till skillnad från den traditionella leken ”mamma, pappa, 

barn”. Istället för att reagera på att leken skulle bestå av två mammor, hade barnen menat på 

att namnet på leken är ”mamma, pappa, barn”.  

För när man frågar varför den inte kan heta “mamma, mamma, barn”, Näe, men den heter 

“mamma, pappa, barn”. Vad ska kan man vara då när man leker frågade jag. Jamen då kan man 

vara allt möjligt. Det är sällan de är mamma, pappa, barn. De kan vara mamma, storasyster och 

hund. […] Vi tror att när de vill leka “mamma, pappa, barn”, att det är det de leker. Men de leker 

att de är hemma, att de är en familj, men det behöver inte vara just de personerna. 

Ovanstående exempel berättades under en annan intervju där även denna pedagog bekräftade 

detta scenario. Då berättades att pedagogens eget barn tillsammans med en vän lekt denna lek.  

Vid frågan vilka roller barnen hade, blev svaret: ”Jag är storasyster och han är hund.”  

En annan bok som nämndes under en intervju var ”Min familj” av Anna-Clara Tidholm. I den 

boken belystes flera olika familjekonstellationer och pedagogen förklarade:  

Jo, och i den här fanns det hur mycket som helst med olika familjer. Och det var… med stora 

och med små och med djur. En del har att husdjuren också tillhör familjen. Och mormor och 

morfar... Det är jätteolikt hur barnen uppfattar sin familj. Och alla barn hos oss har familj, även 

om inte alla familjer ser likadana ut. 

Pedagogen berättade att vid högläsning har denna bok väckt diskussioner hos barnen.  

“De reagerar inte på att det är konstigt. För när de får berätta kring sin familj så är det väldigt 

olika hur de berättar. […] Vi har någon som bor med mamma och sin nya kille där pappan bor 

någon annanstans.” En annan pedagog svarade på en liknande fråga: “För oss vuxna är det en 

större grej än vad det är för barn. För barn är det naturligt. Dom ställer ju frågor som man 

märker att en vuxen nästan aldrig skulle göra. Men för dem är det så naturligt och självklart. 

Det är inget konstigt att fråga.” Under en intervju samtalade vi om olika inställningar kring 

hbt: “Det ska vara så naturligt. Att det är ingenting. - Min mamma och pappa har gift sig. 

 - Aha, men så trevligt, min mamma och mamma har gift sig. Det borde vara precis lika 

självklart.” En pedagog lyfte att merparten av barnen inte utåt sett visat att de tycker att det är 

normbrytande att leva i ett samkönat parförhållande. Däremot kan barnen ibland antyda att 

“Nej, men så ska det inte vara.” I en intervju ställdes frågan huruvida pedagogen märkt av att 

hbt återspeglat sig i barnens diskussioner. Då kom följande svar:  

Jo, och det är ju så att om jag frågar - Men kan man ha två mammor? får jag svaret - Jo det är 

klart, man kan ha två mammor och två pappor. Barn är ju så, för dem är det ingen stor grej. Det 

är en naturlig grej. Om någon har dött så pratar man lite om det. Ja, de bearbetar inte saker på 

samma sätt som vi gör. Vi tänker på ett annorlunda sätt. Barn är ju ganska enkla på det sättet. 



   

5.3.4 “Vad tror du är anledningen till att det börjar publiceras fler och fler hbt-

barnböcker?” 

Ovanstående fråga ställdes till samtliga intervjuade pedagoger. I fyra av intervjuerna återkom 

ord så som “belyst”, “uppmärksammats” och “öppet”.  

En pedagog syftade på att: “Det uppmärksammas ju överhuvudtaget mer i samhället.  

Med pride-festivaler. Inte ”hysh-hysh” och något som man gömmer undan. Ju mer öppet det 

blir, desto fler kommer bli öppnare med sin läggning.” Andra spekulationer var “Jag tror att 

det uppmärksammats mer under senare år och då har man kanske börjat märka att det finns ett 

behov. Att det finns fler konstellationer.” och “Överhuvudtaget mer och mer öppet i samhället 

och mer accepterat. Med Jonas Gardell i spetsen med sina fantastiska böcker och filmer. 

Sådana som är homofober, det går inte att värja sig längre. Det är bara att acceptera, så här är 

det.” Under en intervju berättade pedagogen att denne i början av sin karriär hade jobbat i en 

förskola i Stockholm där en av de anställda var homosexuell. Pedagogen fortsatte att berätta: 

Sen gick han ut på klubbarna och klädde sig till kvinna på helgerna. Då vet jag att den chefen, 

det här var ju på nittio-talet någon gång, sa till och med till killen att tvätta av sig sminket när 

han kom till jobbet. Då tänkte man inte på att det var nått. Att chefen kom och la sig i sådant. [...] 

Och idag skulle det förmodligen ses som ett tjänstefel av chefen.  

Under en annan intervju diskuterades hur samhället har ändrats med tiden samt hur det 

reflekteras på barnen och litteraturen riktad mot dem: 

Det är belyst mycket mer nu. Och som lagar och man får gifta sig och det är överlag… inte 

modernt utan det är belyst nu. Det har varit så mörkat tidigare. Kollar man på tv finns det folk 

som är nittio år som har levt så i tysthet och äntligen… Och det är mer belyst genom filmer.  

Då tror jag man väljer att göra samma med barn och böcker.  

5.3.5 “Varför tror du att dessa böcker fortfarande är så underrepresenterade på många 

förskolor?” 

Då svaren på denna fråga berörde olika faktorer har jag valt att i denna sammanställning dela 

upp svaren i olika kategorier. I första kategorin, “Utbudet är för litet”, menar merparten av 

intervjupersonerna att det fortfarande är ett nytt ämne och att utbudet fortfarande är relativt 

litet. I andra kategorin, “Omgivningens förhållningssätt”, visar svaren att hbt-temat i 

förskolan fortfarande kan ses som obekvämt då pedagogen inte vet hur omgivningen skulle 

reagera på en hbt-barnbok i förskolan. Under sista kategorin, “Arbetslaget”, framkommer 

orsaker så som generationsskillnader som en bidragande faktor.  

Utbudet är för litet 

En pedagog ifrågasatte hur många hbt-böcker för barn som finns publicerade just nu.  

Svaret blev att utifrån Sagolikt Bokförlags utbud och sammanställningen av hbt-barnböcker 

på RFSL’s hemsida, finns det ungefär 15-20 svenska titlar ute på marknaden just nu. Utifrån 

det svaret fortsatte pedagogen “Dels tror jag att det är antalet, det finns så få. Femton titlar är 

ju ingenting. Hade det funnits fler, hade det blivit mer tillgängligt.”  

 



   

Under en annan intervju framkom:  

Tror det har… Inte nyss belyst, men nu har det blomstrat. Det är ännu mer belyst. Många väljer 

att leva så. Men samtidigt då skulle vi ju ta in allting. […] Har jag ett barn som har en annan 

religion, då skulle jag representera dem lika väl som jag skulle representera dem med det här. 

Pedagogen som frågade om antalet hbt-barnböcker fortsatte att diskutera kring böcker i 

förskolan: “Jag tror… Man köper inte så mycket böcker längre in till förskolorna, man lånar 

ju. Och nog finns det folk som skänker… men det är ju ett så pass nytt ämne. Eller inte nytt 

ämne, men nytt belyst. Belyst på ett annat sätt än vad det är förut.”  

Omgivningens förhållningssätt 

I dessa svar har pedagogerna diskuterat både synen i samhället och tankar kring 

föräldragruppen. En pedagog syftade på att: “Jag tror det är obekvämt att ta den frågan för 

barn och sedan kanske stå till svars inför föräldrarna Vad har du sagt till mitt barn? För det 

finns tyvärr många homofober. För jag tror det är det att det är rent obekvämt, att man inte 

törs sticka ut riktigt tänker jag.” En pedagog berättade hur det var när de skulle börja läsa 

böcker om sex. Då reagerade vissa av pedagogerna med “- nej gud, inte vill jag det” fast 

konstaterade samtidigt att det måste ju göras för barnen kommer förr eller senare att ställa 

frågor om sex. Under fortsatt samtal kring bok-temat “sex” berättade pedagogen: 

Och då var det ju också lite tabubelagt och kanske att man känner sig obekväm i det. Och det är 

ju samma med föräldrarna, kanske inte heller vill läsa om det. Hemma kanske inte föräldrarna 

vill läsa om hbt-frågor, för de vet inte hur de ska svara. Men jag kan ju planera hur jag vill svara.  

Pedagogen berättade vidare att om ens barn har kompisar som lever med samkönade föräldrar 

“Så måste jag kanske ta itu med det. Det är som att ta itu med allt annat” och syftar på att det 

även innebär andra livsförhållanden som barnen möter. Under en annan intervju yttrades: 

Jag kan tycka det är lite sorgligt faktiskt. Att man inte vet att det finns sådana böcker. Och att de 

inte lyfts fram. Är det för att det är en by där det är mycket kristet folk, gömmer de undan 

böckerna? Eller vad är det, jag har ingen aning. Eller är det ingen genomslagskraft? Vem är det 

som läser böckerna, är det de som lever i ett hbt-förhållande? Jag har ingen aning. 

Arbetslaget 

En pedagog jämförde sin nuvarande arbetsort mot tidigare erfarenheter i Stockholm; “Jag 

tänker att när jag flyttade hit då var det mycket tissel och tassel. - Men är det inte en som 

jobbar där som...” Vidare reflekterade pedagogen över att “Det håller på att förändras här 

också. Men det var en stor skillnad från att ha jobbat i Stockholm för där var det inte en grej 

om det jobbade någon på en annan förskola”. Pedagogen uttrycke även att orsaken kan bero 

på en generationsskillnad. “Jag tror att det är en generationsfråga. Det upplever man när man 

jobbar. De som är lite äldre, de har en helt annan syn...“ En av intervjupersonerna menar på 

att ämnen så som sex och hbt-frågor kan anses vara lite tabubelagda. Det är ämnen som kan få 

pedagogen att känna sig obekväm.   

 



   

5.5 Sammanfattning av innehållsanalysen 

Fyra av fem pedagoger hade inte hört uttrycket ”hbt-litteratur för barn” innan förfrågan om 

intervjusamtalet. Det framkom att ett fåtal pedagoger har tidigare läst hbt-barnböcker, men 

inte tänkt på att det var “hbt-litteratur för barn”.  

Av de fem intervjupersonerna lånar tre av dem böcker på biblioteket tillsammans med barnen 

och två av dem lånar böcker tillsammans med barnen via bokbussen. Fyra av pedagogerna 

berättade att det inte finns en särskilt tanke när de lånar böcker, men kan se efter särskilda 

temaböcker. Samtliga förskolor väljer medvetet ut några böcker med inriktning mot 

genusfrågor. På en förskola har pedagogerna infört en bokgrupp med barnen för att kunna 

sitta och diskutera kring boken ostört. Alla fem pedagoger menar på att den vuxnes 

förhållningssätt kan påverka barnens egna åsikter. Enligt tre intervjupersoner innehåller en 

hbt-barnbok olika familjekonstellationer och kan beröra samtliga diskrimineringsgrunder. 

Vid frågan om hur arbetslaget diskuterar om och kring hbt-litteratur för barn, menar några 

pedagoger att det funnits prat om det sättet att leva men inte just om böckerna.  

Fyra pedagoger ansåg att de skulle ta in mer hbt-litteratur för barn om det finns ett barn på 

avdelningen som lever i en hbt-familj. Samtliga medger att barnen för samtal om olika 

familjekonstellationer. Det framkommer under samtalen att barn i allmänhet inte lägger stor 

vikt vid hbt-ämnet men enligt några pedagoger förekommer kommentarer bland barnen som 

tyder på att hbt är främmande för dem. 

Utifrån frågan varför det publiceras fler och fler hbt-barnböcker just nu blev svaren från 

samtliga pedagoger att hbt i allmänhet uppmärksammas mer i samhället och att samkönade 

par fått fler möjligheter att bli föräldrar nu än vad de haft tidigare. Det framkommer att det 

ringa utbudet av hbt-barnböcker bidrar till att efterfrågan inte är lika hög. Andra faktorer som 

påverkar är att det kan vara obekvämt att läsa en hbt-barnbok för en barngrupp då pedagogen 

inte vet hur omgivningen kommer att reagera. Hbt kan även ses som ett obekvämt ämne för 

vissa pedagoger i övre medelåldern då intervjupersonerna menar på att hbt inte var lika 

accepterat under dessa pedagogers uppväxt som det är nu. 

 



   

6. Diskussion  

Det har varit väldigt intressant för mig att genomföra denna studie, särskilt när jag känner att 

detta är ett ämne som på många sätt är på tapeten just nu. När jag påbörjade detta var tanken 

att enbart kartlägga förekomsten av hbt-barnböcker i förskolan och att göra detta utifrån en 

enkätundersökning. Efter sammanställningen av enkätresultatet valde jag att bredda 

uppsatsens syfte för att också titta närmare på pedagogernas tankar och erfarenheter kring 

dessa böcker. Resultatet har varit en ögonöppnare för mig på många sätt. Både vad gäller de 

resultat som framkommit från enkäterna men även de tankar som pedagogerna lyft under 

intervjuerna. Det har under studiens gång framkommit att en del förskolor lyft diskussionen 

kring hbt i och med denna undersökning.  

Följande diskussion inleds med det praktiska i de valda metoderna. Därefter kommer jag att 

diskutera de resultat jag fått genom både enkäten samt intervjuerna med en förankring till 

bakgrunden. 

6.1 Metoddiskussion 

För att kunna besvara uppsatsens tre frågeställningar har jag använt mig av en enkät och 

intervjuer. Enkäten användes för att besvara “I vilken omfattning används litteraturen i 

förskolan?” samt “Hur väljs litteraturen och vilka böcker blir valda?” Intervjuerna berör, 

förutom de två föregående frågorna, även sista frågeställningen “Vilket förhållningssätt har 

pedagogerna till hbt-litteratur för barn?” Enligt min uppfattning kompletterar dessa två 

metoder varandra på ett fördelaktigt sätt. 

6.1.1 Enkätmetod 

Tidigare nämndes att en så kallad total undersökning (Ejlertsson, 2005) med en webbenkät 

hade visat en bredare bild över hur förekomsten av hbt-litteratur för barn ser ut i förskolan. 

Fördelarna med att genomföra en webbenkät är att den skulle nått ut till många fler mot en låg 

omkostnad men nackdelen är att en webbenkät mest troligt inte prioriterats av pedagogen 

under dennes strikta planeringstid. Jag valde att begränsa mitt område för undersökningen så 

jag själv kunde stå för utlämningen och inhämtningen. På så sätt kunde jag försäkra att 

enkäterna på de flesta förskolorna hamnade i personalrummen samt att de vid upphämtningen 

inte “kom bort på vägen”. I två av de fyra fall där jag inte personligen lämnat enkäterna i 

personalrummen låg enkäterna kvar på avdelningen. Då detta begränsade antal pedagoger 

som fick tillgång till enkäterna påverkades svarsstatistiken negativt. 

6.1.1.1 Kontakt och population 

Mitt val att först kontakta de berörda förskolecheferna via mail ser jag som en klar fördel då 

jag kände att detta gav undersökningen en högre kredibilitet hos förskollärarna. När jag 

tidigare lämnat ut enkäter på förskolor till andra skolarbeten har jag inte kunnat lämna ut 

enkäterna i samma utsträckning. Då antalet enkäter hade en relativt hög kvantitet (90 stycken) 

och jag dessutom begränsat mitt område till tre kommuner kändes det relevant att få 

godkännande innan enkäterna skulle lämnas ut på förskolorna. Hade jag däremot valt att inte 

gå via förskolecheferna utan enbart besökt förskolorna och där bett om tillstånd att lämna 

enkäterna, hade risken att blivit nekad på plats ökat betydligt.  



   

I samråd med personalen på varje förskola bestämdes gemensamt ett datum då enkäterna 

skulle hämtas. Då detta var ett bestämt datum från bådas håll föll det mig inte in att skicka ut 

en påminnelse om att det närmade sig det utsatta datumet. Nu i efterhand kan jag anta att 

svarsfrekvensen på enkäterna mest troligt hade ökat om jag gjort detta.  

Som tidigare nämnt, tog jag hänsyn till om förskolan låg inne i centrum eller ute i en by då jag 

ville att enkäten skulle täcka så stor geografisk täckning som möjligt. Eftersom enkätfrågorna 

sträckte sig över pedagogens samtliga verksamma år i förskolan finns möjligheten att en 

pedagog som besvarat enkäten ute i en by, förra månaden varit verksam inne i centrum. 

Därför ser jag ingen anledning att presentera resultaten baserat på var enkäten blev besvarad. 

Studiens resultat har gynnats av att inkludera både byarna och centrum då vissa kommentarer 

från pedagogerna nämnt bokbussen, något som mest brukas ute i byarna. Det visar på att 

förskolor får tag i sina böcker på olika sätt.  

6.1.1.2 Frågeställning och enkätens layout 

Vid frågeformuleringen har jag verkat för att frågorna ska täcka ett så stort geografiskt 

område som möjligt inom mitt syfte och på så sätt få en mångfacetterad bild av hur det ser ut i 

förskolorna. Valet att utforma frågor med tydliga svarsalternativ anser jag fungerade för 

denna enkätundersökning. En anledning till detta var att enkäten skulle vara lättöverskådlig 

och inbjudande för pedagogen att besvara. Till enkätstudien valdes att använda “Ja” och 

“Nej” som svarsalternativ istället för att utforma dem efter en gradering. Min förhoppning var 

att detta skulle utesluta att pedagogen valde att lämna en fråga obesvarad på grund av att inget 

av svarsalternativen stämde. Då merparten av deltagarna har varit verksamma inom förskolan 

i mer än 20 år kan det vara svårt att besvara en fråga utifrån en gradering. Förhoppningsvis 

underlättade detta för pedagogerna att frågorna var så strukturerade då det är lättare att svara 

på om man gjort en sak, snarare än hur ofta man gjort det.  

Under enkätfrågan “När du besöker ert lokala bibliotek, vet du var du kan finna hbt-

barnlitteraturen?” kommenterade fyra pedagoger att de använder bokbussen istället för 

biblioteket samt tre personer svarade “Annat”. Nu i efterhand borde jag inte utformat frågan 

med antagandet att samtliga förskolor har ett lokalt bibliotek att besöka. Istället borde 

formuleringen på frågan varit “Vet du var du kan finna hbt-barnlitteraturen på följande 

platser..”, med svarsalternativen: “Det lokala biblioteket... (Ja) (Nej) (Använder inte det lokala 

biblioteket)” och “Bokbussen… (Ja) (Nej) (Använder inte bokbuss)”. Denna formulering hade 

också öppnat upp för att en förskola kan använda både bokbuss och bibliotek. 

Vid utformningen av enkätens layout utgicks från hur jag själv hade velat se enkäten om jag 

jobbade som pedagog på en förskola. Jag har verkat för att typsnittet i frågorna ska vara lätt 

att läsa och att enkäten ska vara enkel att besvara. Kylén (2003) påpekade tidigare, för att en 

person ska bli motiverad att besvara en enkät spelar antalet sidor mer roll än antalet frågor. 

Utifrån det gjorde jag valet att inkludera ett komprimerat missivbrev i själva layouten av 

enkäten för att enkäten skulle verka mindre omfattande. Något som skiljer sig från hur Trost 

(2012) förklarade, att ett missivbrev ska skickas med enkäten på en separat sida.  



   

6.1.1.3 Reliabilitet och validitet 

Jag tolkar att enkätresultatet har en relativt hög reliabilitet och att frågorna har varit relevanta 

till min frågeställning, något som dessutom ökar validiteten. Det finns däremot brister i denna 

undersökning då risken alltid finns att pedagogerna som besvarat enkätfrågorna har tolkat 

frågorna annorlunda. Utifrån de fyra komponenter som tidigare beskrevs under metodavsnittet 

(Trost, 2012) anser jag att jag verkat för att uppnå både kongruensen, objektiviteten samt 

precisionen. Att genomföra en enkätundersökning av denna sort och samtidigt se till att 

konstans råder är tyvärr omöjligt. Det är inte alltid samma pedagoger som besvarar enkäterna 

även om samma undersökning skulle genomföras på samma förskolor igen om några 

månader. Chansen att det är samma pedagoger som besvarar enkäten andra gången är väldigt 

liten och därför kan jag inte försäkra att resultatet blir likadant idag som imorgon. 

6.1.2 Intervjumetod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar anser jag att intervjuerna kompletterade 

enkätresultatet på ett fördelaktigt sätt. 

6.1.2.1 Kontakt 

Innan intervjun kontaktades intervjupersonerna i första hand genom mail då min tidigare 

erfarenhet är att pedagoger i förskolan ofta har ett fullsatt schema under dagarna. Jag ville att 

pedagogerna i fråga skulle ha tid att sitta ner och fundera om de ville delta i undersökningen 

samt om de hade möjlighet till detta. Om jag istället hade ringt till de berörda finns 

möjligheten att de känt sig tvungen att delta eller att jag fått svaret - Jag kan inte bestämma 

det just nu, men vi kan höras av senare och att det runnit ut i sanden. Nu kunde de svara när 

det passade och de telefonsamtal som följde handlade enbart om att bestämma tid och plats.  

Jag gjorde ett visst urval av pedagoger som jag känner sedan tidigare vilket öppnade upp 

möjligheten för mig att få innehållsrika svar. För mig skulle det innebära en god grund att stå 

på i resultatdiskussionen. Det kan vara en nackdel att jag känner intervjupersonerna sedan 

tidigare då risken finns att de inte svarade utifrån verkligheten, utan vad de trodde jag ville ha 

för svar. Nackdelen för mig som ovan intervjuare var att jag kom på mig själv att ibland göra 

små bejakande nickningar medan intervjupersonen svarade. Enligt Lantz (2007) ger detta 

intervjupersonen en omedveten riktning i sitt svar som denne tror att jag som intervjuare vill 

höra. Ur mitt perspektiv användes nickningarna som ett bekräftande inför intervjupersonerna 

att dennes åsikter hade blivit uppfattade.  

6.1.2.2 Genomförande 

Som Kylén (2004) syftar på händer det att intervjupersonen är mer nervös än den som 

intervjuar. En anledning till detta kan vara att den som intervjuar redan i förväg i stort sett vet 

vilka frågor som kommer ställas, något som i många fall är dolt för informanten ända tills 

frågan ställs. Jag valde att inte inkludera den frågemall jag själv skulle följa under intervjun i 

mailet som skickades till samtliga pedagoger (se bilaga 1). Som Patel och Davidson (2003) 

poängterade finns alltid risken att svaren från informanten inte blir lika spontana om de får se 

frågorna i förväg. Istället formulerade jag två övergripande frågor som presenterades  

i förväg till informanterna. Nu i efterhand kan jag se både för- och nackdelar med detta.  



   

Genom att göra på detta sätt kändes inte pedagogernas svar så inövade och att pedagogerna 

kunde spinna vidare på sina svar allt eftersom de svarade. Under en intervju yttrades hur 

intressant det var att lyssna på pedagogens svar varpå denne svarar “Jo jag är själv lite 

överraskad, men jag har liksom aldrig tänkt på det här tidigare”. Hade istället frågorna 

skickats ut i sin färdiga formulering hade pedagogerna haft en chans att fundera igenom sina 

svar och åsikter och då hade kanske pedagogen kunnat utveckla sina svar ännu mer. 

För att ge undersökningen en högre tillförlitlighet använde jag ljudinspelning under samtliga 

intervjuer. Fördelen med ljudinspelning är att det är lättare att fokusera på intervjusamtalen 

till skillnad mot om jag enbart antecknat ner svaren. Som både Lantz (2007) och Holstein och 

Gubrium (2003) antyder så blir intervjusamtalen mer personliga och behagligare att 

genomföra då det öppnar upp för mer småprat och skämt. Vid första intervjun startade jag 

ljudinspelningen precis innan första frågan, något som skilde sig från de nästkommande fyra 

intervjuerna där inspelningen startades redan innan syftet med intervjun förklarats. Skillnaden 

jag kände av var att första intervjun fick ett oönskat avbrott i samtalsflödet när 

ljudinspelningen startades igång, något som jag inte kände av vid de andra intervjusamtalen.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att genomföra en så kallad öppet riktad intervju 

(Lantz, 2007) som är använd till denna intervjustudie. Å ena sidan är frågeställningarna inte 

lika bundna och jag som intervjuare kan anpassa frågorna efter vart samtalet är på väg. Detta 

gjorde även att samtalet kändes mer följsamt. Nackdelen för mig som är ovan intervjuare 

kändes det svårt att formulera frågorna på ett korrekt sätt när jag ställde frågor utanför mina 

nedskrivna intervjufrågor. Intervjun föreföll sig inte lika strukturerad då jag själv fick avgöra 

när ett område kändes avklarat och vi kunde gå vidare till nästa. Genom att jag hoppade 

mellan frågorna fanns det inte alltid en tydlig linje att följa. Utifrån detta resonemang hade det 

varit fördel att i förväg formulera några följdfrågor som kompletterade basfrågorna. 

6.2 Resultatdiskussion 

Med grund i resultatet anser jag att mina frågeställningar blivit besvarade. Jag har valt att i 

följande stycke utgå från enkätens fem frågor och utifrån detta diskutera varje fråga för sig 

med inslag från både intervjuresultaten samt litteraturen. Detta känns som ett passande sätt att 

presentera resultatdiskussionen då intervjufrågorna baserades på enkätresultatet. Jag kommer 

efter dessa fem frågor diskutera de intervjufrågor där pedagogerna fick spekulera kring 

föreställningarna om hbt-barnlitteratur. Avslutningsvis redovisas uppsatsens frågeställningar 

och hur dessa blivit besvarade.  

6.2.1 Enkätfråga “Visste du att det finns hbt-litteratur för barn?” 

57 av de 72 enkätdeltagarna har svarat att de har vetskap om att det finns hbt-litteratur för 

barn, vilket är ett förhållandevis stort antal. Jämförs detta med intervjusvaren så framkom det 

under fyra av fem intervjuerna att informanterna har läst hbt-litteratur för barn tidigare men 

att de inte tänkt på att det kallats för “hbt-barnlitteratur”. Detta lyfter frågan om de som svarat 

på enkäterna enbart vet om att det finns böcker med hbt-tema eller om de faktiskt vet att det 

finns en bokkategori som benämns som “hbt-barnlitteratur”. Har pedagogerna vetskap om 

själva begreppet öppnas möjligheterna för att de lättare kan hitta hbt-barnböcker. 



   

När jag skulle leta fram forskning om hbt-litteratur för barn och hur den förhåller sig till 

förskolan fanns det förvånansvärt lite att tillgå. Även utbudet av hbt-barnböcker är relativt 

litet då det i dagsläget finns cirka 15-20 svenska titlar. Det framkom under en intervju att 

pedagogen faktiskt aldrig tänkt på att det funnits hbt-barnböcker. En annan intervjuperson 

ansåg att om utbudet varit större hade böckerna varit mer eftertraktade. Om denna litteratur 

skulle belysas mer skulle det också skapa en större diskussion kring dessa.  

En pedagog menade på att det går att utveckla barnens önskemål om specifika böcker.  

Denne syftade på att då ett barn vill ha prinsessböcker kan man låna böcker om “modiga 

prinsessor” och att det ska vara en skiftning i böckerna. På många sätt ligger det i pedagogens 

intresse att introducera dessa böcker för barnen i förskolan. Det framkom under några 

intervjuer att det kan finnas en oro bland pedagogerna över hur dessa böcker kommer att 

uppfattas av omgivningen. Detta kommer jag gå in djupare på under 6.2.7 Intervjufråga 

“Varför tror du att dessa böcker fortfarande är så underrepresenterade på många förskolor?” 

6.2.2 Enkätfråga “Har du jobbat på en förskola där det funnits hbt-barnböcker?” 

Drygt hälften av de som besvarade enkäten har jobbat på en förskola där det förekommit  

hbt-litteratur för barn. Utifrån det resultatet fick intervjupersonerna frågan om de märkt av 

diskussioner bland sina arbetskollegor om just hbt-litteratur i förskolan. Svaret visar att 

merparten av dem inte har gjort detta, men att det förekommer diskussioner allmänt kring hbt 

i förskolan. Trots att jag hade förväntat mig ett liknande svar som enkätresultatet förvånar det 

mig att hbt-barnböcker fortfarande är så frånvarande på förskolorna. I Lpfö 98 (Skolverket, 

2010) står att ett av förskolan mål är att bidra till att barn skapar en förståelse för sin omvärld. 

Även i Skollagen (2010) betonas det att barnen ska utvecklas till ansvarskännande 

medborgare som har en förståelse för människors lika värde. En pedagog menade på att som 

verksam inom förskolan ska trosfrågor varken bekräfta eller förnekas då det är en tro varje 

enskild människa har. Pedagogen påpekade däremot att människor som lever i hbt-

förhållanden är ett faktum och därmed ska det ligga i barns rättighet att få vetskap om detta.  

Reimers m.fl. (2007) syftar på att vi i Sverige konstant betonar heterosexualitet som norm. 

Under två intervjuer framkom något som jag märkt av men inte tänkt på innan. När barn leker 

“mamma, pappa, barn” innebär detta inte alltid att rollerna i leken är just en mamma, en pappa 

och ett barn. Som en intervjuperson belyste beror visserligen rollerna på vilka barn som är 

med och leker, men att de vanligaste rollerna är mamma, storasyster/storebror och ett husdjur. 

Under en högläsning som en av intervjupersonerna gjort reagerade inte förskolebarnen på att 

barnen i boken skulle leka att det var två mammor, utan att de kallat leken för “mamma, 

mamma, barn”. När pedagogen sedan frågat barnen vem man kan vara i leken svarade barnen 

att man kan vara allt möjligt. Kåreland (2009) menar på att kärnfamiljen inte längre har lika 

stor majoritet bland barnböckerna samt att ensamföräldern och regnbågsfamiljen konstant får 

mer utrymme. Att namnet på just denna lek fortfarande är ett så känt begrepp hos barnen visar 

på att kärnfamiljen fortfarande finns kvar på förskolorna men att det för den skull inte betyder 

att barnen inte lägger ner så stor vikt vid den. De föreställningar vi vuxna har överensstämmer 

alltså inte alltid med de tankar som barnen bär med sig.  



   

Utifrån både enkäterna samt intervjuerna finns svar som visar på att det ofta krävs en person 

på förskolan som driver på att det införskaffas böcker med olika teman. Att pedagoger väljer 

att ta in genus-inspirerade barnböcker var något som förekom ofta under intervjuerna, där en 

av anledningarna till detta är att genus varit på tapeten under en längre tid. Detta påträffades 

även genom en kommentar i en enkät som visade på att en genusansvarig pedagog på 

förskolan tagit in hbt-barnböcker. Av de 47 pedagoger som besvarat följdfrågan till denna 

enkätfråga svarade 24 av dessa att de själva valt att introducera hbt-barnböckerna i förskolan. 

Detta tyder på att det kan ha skett en diskussion hos pedagogerna kring denna litteratur.  

En annan orsak till detta höga svarsantal kan vara genom ett omedvetet val. Det framkom 

under en intervju att pedagogerna oavsiktligen lånat en hbt-barnbok från biblioteket.  

6.2.3 Enkätfråga “Har du någon gång under dina verksamma år inom förskolan, läst en 

hbt-barnbok för en barngrupp/enskilt barn?” 

Av de pedagoger som svarade via enkäten var det 51 personer som har haft högläsning ur en 

hbt-barnbok. Det kan i sig ses som ett relativt högt antal, men motsatsen till detta innebär att 

nästan en tredjedel av de berörda pedagogerna aldrig har läst en hbt-bok för barn i förskolan. 

Den här frågan i sig innefattar väldigt många svar. Den visar både på om pedagogen varit i 

kontakt med hbt-böcker för barn, om den jobbat på en förskola där det funnits hbt-barnböcker 

samt om pedagogen introducerat hbt för barnen. Det hade varit intressant om denna fråga nått 

ut till fler pedagoger än det antal som ingått i denna enkätundersökning för att se om 

procenten som svarat “ja” hade ökat.   

En pedagog svarade under en intervju att det är svårt att finna tid för högläsning eftersom 

barngrupperna blir större, barngruppen blir yngre och barnen sover kortare tid än vad de gjort 

tidigare. Detta känns som en skrämmande utveckling i och med att det finns forskning (läs 

Simonsson, 2004; Chambers, 1996) som visar på ett flertal fördelar med att genomföra 

högläsning. Att läsa ut en barnbok för en barngrupp öppnar inte bara upp för diskussion vid 

stunden, utan böcker kan också återkopplas till vid senare tillfällen. Detta resonemang 

framkom också under en av intervju. En intervjuperson berättade att de skapat en bokgrupp 

med de äldsta barnen på förskolan. Detta är ett arbetssätt fler förskolor borde anamma då 

intervjupersoner belyste att bokgruppen ger tid för mer än att ”bara läsa en bok”. Det är också 

en sätt för pedagogerna att uppmärksamma läsförmågan hos barnen samt eventuella 

språksvårigheter. En pedagog upplyste om ett sätt att införskaffa sig nya böcker som var 

givande för dem, då de får tre böcker levererade till förskolan varje månad genom en 

prenumeration. Detta blir ett sätt för pedagogerna att komma i kontakt med andra böcker än 

de som är pedagogernas favoritböcker.  

Ett konstaterande från samtliga intervjuer var att pedagogerna märkt att barnen inte 

ifrågasätter samkönade parförhållanden i en så hög utsträckning. Under en intervju lyftes att 

pedagogen ville se barnböcker där det i texten tydligt framkommer att det är två mammor 

eller två pappor. Detta lyfter frågan kring hur mycket barn faktiskt uppfattar skillnaden mellan 

ett heterosexuellt förhållande och ett samkönat förhållande samt om barnen ens reagerar på 

det även om de får höra om det svart på vitt. Denna fråga fick ett svar vid en senare intervju 

som belyste hur den pedagogen upplevt detta. Pedagogen hade läst boken “Max och Moa har 



   

två mammor, två pappor och ett alldeles eget hus” av Karolina Schubert för en barngrupp och 

det barnen reagerat på var det faktum att papporna var ritade utan armar. En pedagog 

bekräftade att om det är något som verkar avvikande i barns ögon ifrågasätts detta av dem på 

ett annat sätt än vad vi vuxna gör. Jag kan enbart resonera kring detta, men om barnen som 

fick uppläst ”Max och Moa”-boken hade tyckt det var mer normbrytande att barnkaraktärerna 

hade två mammor och två pappor så borde detta ha varit ämnet de ifrågasatte. Samma sak 

gäller när barnen inte reagerade på att barnen i boken skulle leka en lek där det fanns två 

mammor, utan att de benämnt leken som ”mamma, mamma, barn”.  

Det framkom under en intervju att barn ser väldigt olika på hur familjer ser ut. Vissa barn 

räknar både husdjur och släktingar som sin familj medan andra barn ser enbart sina absolut 

närmaste som sin familj. För att visa på detta hade en av intervjupersonerna läst boken  

”Min familj” av Anna-Clara Tidholm (2009) för barngruppen som på varje sida visar en ny 

familjekonstellation. Det finns möjligheter i att pedagogerna använder böcker som ännu ett 

sätt att främja barnens förståelse för hur olika en familj kan se ut. Det bjuder bland annat till 

en dialog där barnen får berätta om sin familj. På så sätt kan barnen förhoppningsvis se att 

samkönade föräldrar enbart är en del av en rad olika konstellationer.  

6.2.4 Enkätfråga “Är barnböckerna, oavsett tema och innehåll, tillgängliga för barnen 

att läsa när helst de vill på förskolan där du är verksam just nu?” 

Av de 72 personer som besvarade enkäten svarade 69 personer att barnböckerna finns 

tillgängliga för barnen kontinuerligt på förskolan. Detta bekräftar Granberg (1996) och menar 

på att böckerna på förskolan alltid ska vara synliga för barnen för att uppmuntra dem att titta 

och läsa. Under samtliga intervjuer frågade jag om pedagogerna har en särskild tanke när de 

lånar böcker till avdelningen. Det framkom att det oftast inte fanns en tanke men att de kan 

låna böcker som berör ett aktuellt tema på förskolan eller böcker som pedagogen själv tycker 

om att läsa. Som Hunt (1991) menade på kan en barnbok formas åt olika håll beroende på 

vilken sensmoral man vill komma åt med hjälp av boken. Samma sak borde gälla utbudet av 

böcker på förskolan. Om de normkritiska böckerna får en plats i boklådan bidrar det till att 

barnen får en naturlig tillgång till dessa och det blir inte längre lika otänkbart att diskutera 

ämnet. 

6.2.5 Enkätfråga “När du besöker ert lokala bibliotek, vet du var du kan finna hbt-

litteraturen?” 

Denna fråga inkluderade jag i enkäten för att se hur många pedagoger som besökt ett bibliotek 

och letat efter hbt-litteratur för barn. 13 av 72 pedagoger, knappt 20 %, visste var man kan 

finna hbt-barnböcker på biblioteket. Under en intervju ifrågasatte pedagogen om detta var 

något som behövde belysas ytterligare. Funderingen fortsatte kring om det egentligen ska 

behöva finnas en särskild hylla i biblioteken för hbt-litteraturen riktad mot barn. Personen 

ansåg att dessa böcker ska inkluderas med de andra barnböckerna.  

 

 



   

6.2.6 Intervjufråga “Vad tror du är anledningen till att det börjar publiceras fler och 

fler hbt-barnböcker?” 

Intervjupersonerna menade att det finns en annan syn på samkönade par i dagens samhälle än 

vad det funnits tidigare och att det inte är lika mycket “hysh-hysh” kring hbt nu för tiden.  

Enligt en pedagog kan bidragande faktorer till att hbtq blivit mer accepterat i samhället vara 

bland annat arrangemanget Pridefestivalen och framträdande hbt-personer så som Jonas 

Gardell. Genom att samhället ständigt förändras står både pedagoger och barn i skolan inför 

etiska dilemman som sätter nya normer, något som Martinsson och Reimers (2008) också 

menar på. De val som pedagoger och barn möter i förskolan kan vara vilka böcker de ska 

välja samt vad som behöver belysas. I slutändan formas barnen på många sätt efter de vuxnas 

föreställningar och inställning.  

6.2.7 Intervjufråga “Varför tror du att dessa böcker fortfarande är så under-

representerade på många förskolor?” 

Ett par av pedagogerna påpekade att en av anledningarna till att förskolorna inte efterfrågar 

hbt-barnböcker i en så stor utsträckning är på grund av det låga antalet publicerade böcker. 

Utifrån det utbudet av hbt-barnböcker jag funnit på olika hemsidor kan jag hålla med om att 

denna kategori är underrepresenterad. En intervjuperson förklarade att samhället hela tiden är 

under förändring och att det nu för tiden finns möjligheter för samkönade par att gifta sig och 

bli föräldrar. I början av denna uppsats presenterades via Edström (1980) barnbokskategorin 

Upplysande böcker, som innehåller böcker vars innehåll ska vara verklighetsförankrat så att 

barnen ska kunna relatera till ämnet. Ser vi tillbaka till början av 1700-talet var den skrivna 

barnboken tydlig förankrad i det kristna budskapet (Granberg, 1996), något som inte har lika 

stor plats i dagens barnboks-utbud. Då ett barns omgivning är i konstant förändring borde de 

verklighetsförankrade böckerna ses som en tillgång och en hjälpande hand för att få barnen 

involverade i den rådande samhällsutvecklingen. 

Attityder kring hur en familj ska se ut ändras kontinuerligt och ofta är det vi vuxna som 

fastställer normen. Precis som Nygren och Rasmusson (2012) beskriver, ska vi inte lägga 

fokus på att peka ut de som avviker från normen, då detta på ett sätt avgör vad som tillhör 

normen och inte. Enligt Statistiska centralbyrån var det i början av 1900-talet högst ovanligt 

att barn till exempel upplevde att föräldrarna separerade. År 2011 levde nästan en tredjedel av 

barnpopulationen med skilda föräldrar. Om synen gentemot separationen mellan föräldrar har 

gått från att vara i princip otänkbart av omgivningen till att var tredje barn på förskolan lever 

med skilda föräldrar, borde synen gentemot samkönade föräldrar också kunna förändras.  

För som en pedagog poängterade, så borde vara barns rättighet att få veta att det finns 

människor som lever på andra sätt än kärnfamiljen, för det är så här samhället ser ut. 

En pedagog lyfte en oro över hur presentationen av hbt-barnböcker skulle mötas av 

omgivningen och konstaterar att det fortfarande finns folk som är homofober.  

Det förekom kommentarer så som “Man känner sig obekväm i det” under intervjusamtalen. 

Enkätresultatet som tidigare presenterats i denna studie visar att fyra av de sammanlagt 72 

pedagogerna varit verksamma i förskolan längre än 40 år. Detta innebär att de pedagogerna 

växte upp på en tid då det var nästan otänkbart för två samkönade personer att leva i ett 



   

förhållande. Med detta sagt innebär det inte att samtliga som varit verksamma i förskolan 

längre än 40 år automatiskt skulle känns sig mer obekväm med detta ämne.  

Det visar däremot på att pedagogerna i förskolan har olika utgångspunkter redan från deras 

egen uppväxt. Hunt (1991) skriver att barnböcker är ett användbart verktyg för att befästa 

eller motverka en norm. Så om vi vuxna känner ett obehag i att läsa böcker som berör ämnen 

vi känner oss okunniga i reflekteras detta vidare på barnen. När jag läste boken Prinsessan 

Kristalla antydde barnens kommentarer att det var konstigt att de två tjejerna gifte sig i slutet 

av boken och att de båda skulle bli drottningar. Om mitt kroppsuttryck då visat att detta var ett 

obekvämt ämne hade barnen med all säkerhet upptäckt detta, och på så sätt hade jag som 

pedagog befäst en norm. Som en intervjuperson betonade kan barn läsa av oss vuxna väldigt 

väl. 

 

 

  



   

7.          Sammanställning kring uppsatsens frågeställning  

I vilken omfattning används litteraturen i förskolan? 

Det har framkommit att dessa barnböcker förvisso har en plats i förskolan men att det 

fortfarande finns pedagoger som aldrig har läst en hbt-barnbok för ett barn eller i en 

barngrupp. Det är en stor del av de tillfrågade som har böckerna tillgängliga för barnen hela 

tiden och detta ökar möjligheten för barn att läsa mer litteratur. 

Hur väljs litteraturen och vilka böcker blir valda? 

I många fall väljs böckerna utifrån de teman som förskolan just nu jobbar kring.  

Det förekommer tankar kring att välja böcker med en mångfacetterad bild. Några pedagoger 

menade på att om det funnits ett barn i förskolan som levt med samkönade föräldrar hade det 

varit mer aktuellt att ta in böcker kring detta. 

Vilket förhållningssätt har pedagogerna till hbt-litteratur för barn? 

Många av de tillfrågade pedagogerna menar på att i förskolan ska man vara neutral i sitt 

förhållningssätt och belysa olika familjekonstellationer för barnen. Däremot finns det 

fortfarande en oro bland vissa pedagogerna över hur omgivningen ska reagera om de läser 

böcker med hbt-tema.  

 

  



   

8.          Ett sätt att arbeta med hbt i förskolan 

En av de pedagoger jag intervjuade är verksam på Uddens förskola i Luleå, som är den enda 

hbt-certifierade förskolan norr om Stockholm. Anledningen till att inkludera en beskrivning 

om denna förskola är för att visa på att det flera olika tillvägagångssätt att arbeta om och kring 

hbt i förskolan. Då en av målgrupperna för min uppsats är pedagoger i förskolan är det 

väsentligt för uppsatsens ämne att detta presenteras. Pedagogens personliga åsikter och 

erfarenheter som yttrades under intervjun har jag behandlat separat under ”5.3 Resultat av 

innehållsresultatet”. 

Jag kommer att blanda pedagogens svar med utdrag från RFSLs hemsida (2013-12-09) där 

hbt-certifieringen förklaras. Där sammanfattar de hbt-certifieringen som ett arbetssätt där 

fokus ligger på hbt-frågor samt att det ger ett tillfälle att diskutera och jobba kring bemötande. 

Att det benämns som hbt-certifierad, menar RFSL, inte innebär att peka ut hbt-personer som 

speciella eller märkvärdiga. Det handlar om att granska normerna som finns i samhället och 

konsekvenserna som dessa innebär. Det är ett sätt att målmedvetet arbeta för att verksamheten 

ska ha ett respektfullt bemötande mot alla oavsett bakgrund. Följande text publiceras med 

godkännande från Uddens förskolas förskolechef.  

Pedagogen berättade att på Uddens förskola började arbetet egentligen redan år 2002 då de 

lyfte funderingarna kring genusfrågor. Med det i bakgrunden tillsammans med den pågående  

hbt-certifieringen, anser pedagogen att denne fått upp ögonen för sitt egna förhållningssätt. 

Detta är även något som förstärks på RFSLs hemsida. Där har de skrivit att ”En hbt-

certifiering ger deltagarna utrymme för reflektion kring sitt eget förhållningssätt samt 

grundkunskap som ökar medvetenheten.” (2013-12-09). För personalen på Uddens förskola 

kom idén till att bli hbt-certifierade efter att förskolechefen och en annan personal för två år 

sedan besökte Regnbågsdagen. Regnbågsdagen är ett evenemang som är inne på sitt tredje år 

och som finansierats av RFSL, Luleå kommun och LKAB. Efter att ansökan godkänts om att 

få genomföra certifieringen väntande två hel- och två halvdagar med utbildning under en 6-8 

månader lång period.  

Förskolan har under resterande tid av treårsperioden en intern arbetsgrupp som arbetar med att 

hålla uppdraget aktivt. På RFSLs hemsida går det att läsa att hbt-certifieringen bidrar till 

kompetenshöjande och synliggörande av hbt-frågor, normer och bemötande på en högre nivå. 

”Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna” (2013-12-09). 

Genom hbt-certifieringen har pedagogen fått upp ögonen för sitt eget förhållningssätt och ser 

också på media utifrån ett bredare perspektiv. Då förskolan verkar i ett mångkulturellt område 

samt arbetar kontinuerligt för lika behandling och lika värde oavsett ens ursprung blev hbt-

certifieringen ett naturligt att ta. Förskolan har, liksom RFSL, blivit ifrågasatt om det 

verkligen behöver en utbildning för att behandla alla lika. Båda besvarar detta med att det inte 

enbart räcker med att behandla alla lika då detta innebär att många utanför normen hamnar i 

skymundan. Ambitionen måste vara att utgå från varje individs egen förutsättning. 

 



   

9.        Framtida forskning 

Jag hade velat se en mer utbredd enkätundersökning som kartlägger en större del av Sverige 

då denna uppsats endast snuddat på ytan kring hbt-litteratur för barn i förskolan.  

Resultatet av en sådan omfattande enkät skulle ge en tydligare bild över hur förskolorna 

arbetar kring specifikt hbt-barnböcker. Till en sådan enkätundersökning hade det även varit 

fördelaktigt att titta närmare på vilket utbud som biblioteken erbjuder samt hur 

bibliotekarierna tycker att denna typ av litteratur uppmärksammas av allmänheten.  

Genom vissa intervjuer har det förekommit föreställningar om att det finns ett annat 

förhållningssätt mot hbt i Stockholm. Utifrån detta hade det varit intressant att se en studie 

som jämförde hur utbrett hbt-litteraturen är i Upplands läns förskolor ställt mot Norrbottens 

läns förskolor. Detta kan sedan vidareutveckla till intervjuer med samkönade par med barn i 

förskolan. Vygotskij (1995) menade på att barn leker utifrån vad de sett och hört, så i teorin 

borde vi kunna påverka barnens lek genom bland annat litteratur. Därför hade det varit 

intressant att göra en observation av en barngrupp som introduceras för hbt-barnböcker.  

Inför denna uppsats har jag upplevt att forskningen kring detta ämne är knapphändig. Jag hade 

därför önskat att det kommer mer omfattande forskning kring hur förskolorna förhåller sig till 

hbt-litteratur för barn, samt hur litteraturen bemöts av barnen i förskolan.  
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Bilaga 1  

Detta mail skickades ut till intervjupersonerna innan intervjutillfällena. 

 

Hej. 

Du har valt att delta i ett intervjusamtal kring HBT*-böcker för barn i förskolan. Jag vill att du 

ska veta att jag är väldigt tacksam för detta och att ditt deltagande kommer att utgöra en viktig 

del i mitt examensarbete. Din intervju kommer att behandlas efter Vetenskapsrådets 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”. Det innebär 

att dina svar kommer att vara anonyma och ditt deltagande under hela processen är frivilligt.  

Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka föreställningar det finns kring HBT-litteratur för 

barn i förskolan. Dina svar kommer att bearbetas in i de resultat jag sammanställt från de 

enkäter som gått ut tidigare i höst till förskolor i tre kommuner.  

Jag kommer att utgå från några basfrågor, men med en förhoppning om att vårt samtal även 

kan gå utanför dessa ramar. Under intervjun kommer jag att använda mig av röstinspelning, 

dels för att vi ska kunna prata ostört och för att dina åsikter ska framställas korrekt i 

analystexten. 

Till intervjutillfället får du gärna fundera kring vad ditt förhållningssätt är till HBT-

barnböcker, kolla gärna runt på din förskola också för att få en inblick i vilken 

utsträckning ni arbetar med HBT-litteratur för barn. 

 

 

Tack på förhand. 

Vi ses! 

Med vänlig hälsning Julia Granberg 

Tel 0703143809 

 

*HBT är ett samlingsnamn för homosexuell, bisexuell och transpersoner. (Källa: http://rfsl.se) 

  

http://rfsl.se/


   

Bilaga 2  

Enkäten: 

Hej 

                        Jag är…          Man             Kvinna 
1. Hur många år har du varit verksam inom förskolan? 

       0-1             1-5             5-10           10-20           20-30            30-40           40+ 

2. Vilken är din yrkesroll inom förskolan? 

        Förskollärare           Barnskötare           Specialpedagog 

        Har ingen yrkesutbildning för förkolan              Annat ……………………………… 

3.  Nämn de barnböcker med HBT-tema som du känner till 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Visste du att det finns HBT-litteratur för barn? 

        Ja               Nej 

5. Har du jobbat på en förskola där det funnits HBT-barnböcker? 

       Ja               Nej  

Om ja, Var detta böcker som.. 

       ..ni själva valde att ta in            ..som biblioteket valde åt er           Vet ej 

       Annat  ……………………………………………………………………… 

                            Vänligen vänd på bladet 

                              

Mitt namn är Julia och jag läser sista terminen i 

förskollärarutbildningen på Luleå Tekniska Universitet.  

 

Jag skriver en C-uppsats om förekomsten av HBT-litteratur* 

för barn på förskolor. Dina svar på denna enkät kommer att 

ha stor betydelse i rapportens resultat. 

Alla enkäter kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning”. Detta innebär att dina svar 

är anonyma och ditt deltagande är frivilligt. 

 

 

Tack på förhand! 

I följande frågor syftar begreppet ”Förskolan” på samtliga förskolor som du varit verksam inom. 

*HBT är ett samlingsnamn för homosexuell, bisexuell och transpersoner. (Källa: http://rfsl.se) 



   

6. Har du någon gång under dina verksamma år inom förskolan, läst en 

HBT-barnbok för en barngrupp/enskilt barn? 

       Ja               Nej 

 

7. Är barnböckerna, oavsett tema och innehåll, tillgängliga för barnen att 

läsa när helst de vill på förskolan där du är verksam just nu? 

                     Ja                Nej              Annat ………………………………………… 

 

8. När du besöker ert lokala bibliotek, vet du var du kan finna HBT-

barnlitteraturen? 

         Ja                 Nej              Annat  ………………………………………..    

 

 

 

 

Tack för din medverkan 
Lägg din enkät i det medföljande kuvertet 

 

Om du vill veta mer om min C-uppsats 
maila mig på  

Jullan_@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar, Julia Granberg 

  



   

Bilaga 3 

Följande bilaga är en sammanställning av den boklista som RFSL erbjuder på sin hemsida 

(http://www.rfsl.se/?p=5560, 2014-01-20) samt Sagolikt Bokförlags utbud av hbt-

barnitteratur. 

 

Jösta och Johan Del 1 i Giraffserien 

Författare: Anette Skåhlberg  

Utgivningsår: 2010 

Junior börjar förskolan Del 2 i Giraffserien 

Författare: Anette Skåhlberg 

Utgivningsår: 2010 

Junior vill ha syskon Del 3 i Giraffserien 

Författare: Anette Skåhlberg 

Utgivningsår: 2011 

Junior slår knut Del 4 Giraffserien 

Författare: Anette Skåhlberg 

Utgivningsår: 2011 

Prinsessan Kristalla 

Författare: Anette Skåhlberg 

Utgivningsår: 2008 

Kristallas döttrar  

Författare: Anette Skåhlberg 

Utgivningsår: 2014 
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Författare: Pija Lindenbaum 

Utgivningsår: 2006 

Else Marie och småpapporna 

Författare: Pija Lindenbaum 

Utgivningsår: 2007 
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Författare: Anette Skåhlberg 

Utgivningsår: 2008 
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Kalle blir kär 

Författare: Anette Skåhlberg 
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Författare: Annette Lundborg och Mimmi 
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Utgivningsår: 2011 
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Författare: Bodil Sjöström 
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