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Sammanfattning 
Detta arbete behandlar ämnet högläsning och skönlitteratur ur ett regnbågsperspektiv 

med specifik inriktning på lärares val av högläsningsböcker. Arbetet har även haft ett 

bisyfte att undersöka barns läsförståelse och hur deras utveckling av läsförståelse kan 

kopplas ihop med när de knäckte läskoden. Studier har visat att de böcker lärare väljer 

att läsa i klassrummet kan vara en del av barns indirekta erfarenheter som de utgår från 

när de skapar sin identitet. Forskningen har visat att det spelar roll när eleverna knäckte 

läskoden för deras framtida läsförståelseutveckling. Undersökningen är gjord genom en 

enkät som skickats ut till ett antal lärare i närområdet. Enkätresultatet har sedan följts 

upp med intervju. Resultatet visade att majoriteten av lärarna läser heteronormativa 

böcker för sina klasser med den generella motiveringen att det antingen inte finns 

böcker som utmanar heteronormen eller att de inte har tänkt på att dessa böcker bör 

lyftas fram. Intervjuresultatet visade att elever generellt är väldigt öppna för att läsa, och 

få läst för sig, böcker som bryter heteronormen.  

 

 

Nyckelord: heteronorm, högläsning, genus, regnbågsperspektiv, läsförståelse 

  



Innehållsförteckning 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 

1. Inledning ................................................................................................................................. 3 
1.1 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 4 
1.3 Högläsning ....................................................................................................................... 4 

1.3.1 Vikten av högläsning ................................................................................................. 4 

1.3.2 Barns utveckling av läsförståelse .............................................................................. 5 

1.4 Regnbågsperspektivet ....................................................................................................... 5 

1.4.1 Regnbågsfamiljer ...................................................................................................... 5 

1.4.2 Könsroll och genusroll .............................................................................................. 5 

1.4.3 Heteronorm ................................................................................................................ 6 

1.4.4 Kärnfamilj ................................................................................................................. 6 

1.4.5 Könsidentitet ............................................................................................................. 6 

1.4.6 Homosexualitet .......................................................................................................... 7 

1.4.7 Bisexualitet ................................................................................................................ 8 

1.4.8 Transsexualitet .......................................................................................................... 8 

1.4.9 Polygami .................................................................................................................... 8 

2. Tidigare forskning .................................................................................................................. 8 

2.1 Barns utveckling av läsförståelse ..................................................................................... 8 
2.2 Vikten av högläsning och högläsning i klassrummet ..................................................... 10 
2.3 Heteronorm i skolan ....................................................................................................... 11 

2.4 Heteronorm i barnböcker ............................................................................................... 13 

3. Metod ................................................................................................................................... 14 

3.1 Enkäten ........................................................................................................................... 14 

3.1.1 Varför enkät? ........................................................................................................... 14 

3.1.2 Frågorna .................................................................................................................. 15 

3.1.3 Öppna frågor ........................................................................................................... 15 

3.1.4 Slutna frågor ............................................................................................................ 16 

3.1.5 Urvalet ..................................................................................................................... 16 

3.1.6 Sammanställning ..................................................................................................... 16 

3.2 Intervjun ......................................................................................................................... 16 

3.2.1 Intervjumetod .......................................................................................................... 16 

3.2.2 Varför kvalitativ intervju? ....................................................................................... 17 

3.2.3 Sammanställning ..................................................................................................... 17 

3.3 Metodkritik ..................................................................................................................... 17 

3.4 Etiska aspekter ................................................................................................................ 18 

4. Resultat ................................................................................................................................. 18 

4.1 Enkäten ........................................................................................................................... 18 
4.2 Intervjun ......................................................................................................................... 20 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 22 

6. Sammanfattning och slutsats ................................................................................................ 25 



 

2 

 

7. Referenser ............................................................................................................................. 26 

7.1 Litteratur ......................................................................................................................... 26 
7.2 Elektroniska resurser ...................................................................................................... 27 
7.3 Övriga referenser ............................................................................................................ 28 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 29 
 

 



 

3 

 

1. Inledning 
Detta examensarbete behandlar området skönlitteratur ur ett regnbågsperspektiv med specifik 

inriktning på lärares val av högläsningsböcker. Det jag undersöker är hur de väljer böcker och 

vad som spelar in i det valet samt hur tankegångarna går i klassrummet när man läser böcker 

som bryter heteronormen. Arbetet är skrivet med en grund i det litteraturvetenskapliga 

området, men har nyanser av språkvetenskaplig inriktning med fokus på genusperspektiv. 

Forskningen inom detta område utvecklas och förändras mycket hela tiden, därför kan vissa 

begrepp uppfattas som inaktuella. Jag har förklarat varför dessa ord är med i denna text längre 

fram i texten. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utforska lärares medvetna och omedvetna val av 

högläsningsböcker utifrån ett regnbågsperspektiv och hur dessa val påverkar barns 

uppfattning av det egna jaget och sin omvärld. Ett bisyfte är att undersöka hur elevers 

läsförståelse har ett samband med när de knäcker läskoden. Högläsning är enligt min 

uppfattning en viktig del av skolans vardag och för barns utveckling av läsförståelse. Det kan 

dessutom bli en mysig stund med lugn och ro, samtidigt som det skapar tillfälle för 

diskussioner och funderingar kring boken och dess innehåll.  

 

Under min tid på den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i lärarutbildningen har jag 

många gånger ansvarat för högläsningen i klassrummet. Det har varit min uppgift att hitta en 

bok som eventuellt skulle passa klassen och sedan har jag varit den som har läst och fört 

diskussionerna kring boken. Någonting som jag då lade märke till var att när jag skulle välja 

en bok så föreslog bibliotekarien ofta böcker som var typiskt heteronormativa. Dessa böcker 

gav inte så mycket utrymme till att diskutera andra typer av relationer eller livsstilar, om jag 

inte specifikt ledde in samtalet på det. Dock blev samtalet lite krystat och eleverna verkade 

inte riktigt förstå den kopplingen jag gjort. Det fanns inte heller särskilt många böcker som 

vare sig explicit eller implicit tog upp annan sexualitet än heterosexualitet och de som fanns 

var ofta mer lämpade för äldre barn och ungdomar. Detta upplever jag som ett stort problem 

eftersom barn i alla åldrar behöver känna sig representerade i litteraturen de läser. Om det 

bara finns böcker om familjer som är typiska kärnfamiljer så kan inte barn som kommer från 

familjer som inte har den utformningen relatera till läsningen. De kan dessutom börja undra 

om det är något fel på dem själva och deras familjer, vilket i längden inte är en positiv 

reflektion. 

 

I och med detta började jag fundera över varför det är på detta sätt och varför majoriteten av 

böcker för barn i lågstadiet i första hand är heteronormativa. Handlar det om att lärare inte 

vågar läsa sådana böcker för sina elever, eller är utbudet av böcker om homo-, bi- och 

transsexuella karaktärer så pass litet? Är polyamori så tabu att författare inte vågar nämna det 

i barnböcker, eller saknas det bara kunskap om det? Frågorna är många och jag hoppas att 

några av dem kommer att besvaras i detta arbete. 
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Mitt syfte med detta arbete är alltså att undersöka lärares val av högläsningsböcker med 

inriktning på regnbågsfamiljer. Med det menar jag hur ofta lärare väljer böcker som är 

normöverskridande och som innehåller karaktärer som explicit eller implicit har en annan 

sexualitet eller könsidentitet och därför bryter normen. Jag vill även veta varför lärare inte 

väljer böcker med dessa teman, hur ofta de läser högt för sina elever i klassrummet per vecka 

och hur böckerna påverkar barnens uppfattning av sig själva och sin omvärld. 

 

När jag har läst litteratur till detta arbete så har jag märkt att det saknas böcker om sexualitet 

som en identitet. De flesta skönlitterära böcker för barn och unga tar upp sexualitet som 

enbart sexuell lust och känsla, men nästan ingenting om sexuell identitet. Dessutom är 

informationen kort och ibland finns den inte alls. Det var exempelvis väldigt svårt att hitta 

information om polygami och polyamorösa förhållanden. Detta kan bero på att av alla 

människor som lever i Sverige idag så är det en liten procentenhet som lever i 

polygamiska/polyamorösa förhållanden. Förutom detta så är det fortfarande tabu att leva i 

polygami vilket gör att få människor är öppna om det.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur påverkar elevernas hemsituation, exempelvis familjens kultur, och föräldrarnas 

relation/relationer, könsidentitet och sexuella läggning, lärares val av 

högläsningsböcker?  

 Brukar lärare välja böcker som utmanar heteronormen?  

 Vad är lärarens uppfattning av hur tankegångarna bland eleverna går när läraren väljer 

en bok som bryter heteronormen? 

 

1.3 Högläsning 

Under denna rubrik kommer jag kort förklara varför högläsning är en viktig del av skolans 

vardag och vikten av högläsning för utvecklingen av läsförståelse hos eleverna. 

1.3.1 Vikten av högläsning 

Högläsning är för mig en väldigt viktig del av vardagen i skolan. Dels är det enligt mig ett 

ypperligt tillfälle för diskussion och tankegångar men också en stund där eleverna får slappna 

av och koppla bort vardagens bekymmer för att fokusera på bokens värld. Jag har upplevt att 

alla barn inte tycker om att läsa och därför är det inte otänkbart att högläsningsstunden i 

skolan kan vara den enda gången de självmant upplever böckernas värld. 

 

Det finns en stor mängd av forskning gjord om de möjliga effekterna av vuxnas högläsning 

för barn. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006, kapitel 2) redovisar att barns ordförråd 

utvecklas med hjälp av högläsning i och med att den vuxne förklarar ord och uttryck under 

läsningen. Detta gör att barn får ett medvetet förhållningssätt till ord, något som senare blir till 

en fördel när de uppnår förskoleåldern. Barnen börjar då uppfatta fonemen i orden som läses 

vilket senare underlättar deras läsinlärning. 
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1.3.2 Barns utveckling av läsförståelse 

Barn utvecklar sin språkförståelse från en tidig ålder, och redan vid tre- till fyraårsåldern lär 

de sig det mesta och det viktigaste av sitt språk (Ahlén 2005, 25). I förskoleklass förbereds 

barnen för att påbörja sin läsinlärning. Förskollärarna använder sig mycket av exempelvis rim, 

ramsor och rytmer och leker mycket med meningar. Allt repeteras för att barnen ska lära sig 

så mycket som möjligt. Målet med denna typ av arbete är att barnen själva ska upptäcka 

formen av ord och inte enbart innehållet av ordet. De ska exempelvis upptäcka att tåg är ett 

kort ord med en stavelse, tre ljud och i vilken ordning de kommer.  

 

Ahlén (2005, 31ff) fortsätter med de första skolåren när barnen ska knäcka koden. Att knäcka 

koden för läsning innebär att barnen förstår att en bokstav står för ett ljud, att ljuden sätts 

samman till ett ord för att sedan koppla ihop orden med bilder i huvudet för att förstå 

sammanhanget i det man läser. Här är lättlästa böcker med mycket bilder till god hjälp för 

elevernas resa mot det automatiserade läsandet. I detta skede är det viktigt att inte ha alldeles 

för höga krav på barnen eftersom alla barn lär sig att läsa olika snabbt. Det är viktigt att vara 

ett stöd för barnen i deras inlärning, eftersom känslor av misslyckande kan leda till större 

problem i framtiden. 

 

1.4 Regnbågsperspektivet 

I denna text finns några återkommande begrepp som jag kommer att förklara under rubrikerna 

nedan. Regnbågsperspektivet är mycket mer omfattande än de delar jag har valt för detta 

arbete, men jag har gjort ett urval som är relevant för min undersökning. 

1.4.1 Regnbågsfamiljer 

Begreppet täcker ett brett spektrum av olika familjekonstellationer: länkade familjer, alltså 

familjer där det t ex finns extrasyskon/extraföräldrar, adoptiv- och fosterföräldrar, 

ensamstående föräldrar och samkönade par som skaffar barn (Bäck-Wiklund et al. 2012, 

139ff). I det vi kallar den moderna familjen råder väldigt stor mångfald eftersom familjelivet 

kan gestaltas på många olika sätt. Det kan vara lesbiska par som med hjälp av en 

spermadonator skaffat ett barn. Det kan vara två homosexuella män där en har adopterat den 

andres barn, eller två män som tar hjälp av en surrogatmamma. Ensamstående kvinnor och 

män med sina barn, eller länkade familjer med styvföräldrar och styvsyskon tillhör också 

regnbågsperspektivet. Trots detta är det tanken om den heteronormativa kärnfamiljen som 

kommer först när någon nämner familj eller familjeliv.  

1.4.2 Könsroll och genusroll 

Med köns-/genusroll menas den sociala roll som tillhör ditt biologiska kön. Alltså om du är 

flicka ska du se ut som en flicka, bete dig som en flicka och attraheras av det motsatta könet, i 

detta fall pojkar, i enlighet med Judith Butlers heterosexuella matris som förtydligas i boken 

Feminism i rörliga bilder (Tollin & Törnqvist 2014, kapitel 6). I denna text är könsroll och 

genusroll två termer som beskriver samma sak – det sociala könet. Könsroll är ett ord som 

idag, 2016, kan anses vara lite förlegat och har därför successivt bytts ut mot genusroll inom 

forskningen. Eftersom viss forskning har några år på nacken så används ordet könsroll där det 

idag skulle stå genusroll. 
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1.4.3 Heteronorm 

Med heteronorm menas den norm som anser att heterosexualitet är det normala, det givna och 

det förväntade i samhället (Nationalencyklopedin (NE) 2016). Andra sexuella läggningar 

såsom homo-, bi- eller transsexualitet anses avvikande från heteronormen och mindre vanliga. 

 

Heteronormativitet är ett begrepp som ofta används för att beskriva en förväntan eller 

föreställning om att alla människor går att kategorisera som kille eller tjej (Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2015). Enligt MUCF innebär det att alla barn 

som föds blir tilldelade ett kön och förväntas att leva i den könsroll som medföljer, identifiera 

sig som det kön de tilldelats och längre fram i livet bli kära i en person av det motsatta könet. 

Återigen i enlighet med Judith Butlers heterosexuella matris som beskrivs tydligare senare i 

texten. 

1.4.4 Kärnfamilj 

Kärnfamiljen har det heterosexuella paret som bas (Bäck-Wiklund et al. 2012, 139). Paret är i 

idealet gifta och bor i samma hushåll och har antingen gemensamma biologiska barn eller 

adoptivbarn (NE 2016).  

1.4.5 Könsidentitet 

Könsidentitet kan delas upp i två grupper: socialt kön och biologiskt kön. I det svenska 

språket använder vi ordet kön som en benämning för båda dessa, vilket enligt författaren Olle 

Katz (Katz et al. 2014, 89) kan förvirra eftersom vi ständigt relaterar till kön när vi egentligen 

pratar om genus. 

 

Det sociala könet är något som konstrueras (Katz et al. 2014, 90), det är den person du blir i 

din omgivning. Redan från början blir vi tilldelade en genusroll, en redan förutsedd väg som 

berättar för dig hur du som flicka respektive pojke ska vara. Förväntningarna på de olika 

genusrollerna genomsyrar samhället och individerna i det. Det handlar om ditt klädval, ditt 

yrkesval, hur du rör dig och vad du tycker om att göra på din fritid. Det handlar om hur du 

uttrycker känslor och vilken sexualitet du har. Detta kan förklaras med hjälp av den 

amerikanska filosofen och genusteoretikern Judith Butlers teori om den hegemoniska 

definitionen av kön som hon kallar den heterosexuella matrisen. Enligt denna könshegemoni 

måste relationen mellan kropp, begär och socialt agerande vara enhetlig (Tollin & Törnqvist 

2014, kapitel 6). Det betyder att för att du ska uppträda som en trovärdig flicka eller pojke 

måste kategorierna kön, genus och sexualitet följa en rät linje: där dina genitalier ska 

överensstämma med ditt könade beteende och din sexualitet ska riktas mot det motsatta könet. 

Det vill säga en person med slida ska uppträda kvinnligt och begära en person med penis som 

uppträder manligt – och vice versa. Eller förenklat: tillskrivs du det biologiska könet flicka 

förväntas du uppträda flickigt, se flickig ut och begära den biologiska pojken som ser pojkig 

ut och uppträder i enlighet med pojknormen.  

 

Katz et al. (2014, 90–91) fortsätter med att socialt kön är det kön du blir, du kan exempelvis 

födas som biologisk kvinna men utvecklas och upplever dig själv som mer av en så kallad 

”pojkflicka”. Vi tänker ofta i motsatspar, att det bara finns två sätt att vara på: manligt och 
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kvinnligt. Med detta följer att män och kvinnor ska vara som motsatser där en ”kvinnlig” 

egenskap klassas direkt som ”omanlig”. Trots att tankesättet idag diskuteras och 

problematiseras så hänger ändå tankarna på saker som pojkleksaker och flickleksaker kvar, 

eftersom det är djupt rotat i samhället.  

 

Det biologiska könets indelning, manligt–kvinnligt, grundar sig på hur 

kromosomuppsättningen ser ut för respektive kön (Katz et al. 2014, 92–93). Kvinnors 

kromosompar är XX och mäns är XY. Dessa kromosomuppsättningar kan variera i varje kön, 

vissa pojkar föds med en eller fler extra X-kromosomer och vissa flickor föds med en extra X-

kromosom. De yttre könsorganen är ofta vad som definierar en person redan från födseln: har 

barnet en vagina klassas det som en flicka, har barnet en penis klassas det som en pojke. Katz 

menar att man även skiljer på primära och sekundära könsegenskaper/könskaraktärer. De 

primära är i stort sett könsorganen medan de sekundära är hormonellt betingade och dyker 

upp under puberteten. Exempel på dessa är bröstens storlek, kroppsbehåring och kroppens 

utseende och röstläget.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det ungefär 1-5 barn per 100 000 barn som föds intersexuella, 

alltså att det inte går att bestämma deras kön. Alla typer av intersexualism innebär någon form 

av medfött tillstånd där könsorganens utseende, den hormonella uppsättningen eller 

utvecklingen av äggstockar och testiklar inte följer den förväntade heteronormativa 

uppdelningen man–kvinna (Transformering.se 2015). Intersexualitet behöver inte alltid visa 

sig redan vid födseln. Vissa upptäcker inte sin intersexualitet förrän i puberteten eller när de 

bestämt sig för att skaffa barn.  

 

Det vi kan se är att det är ett komplicerat samspel mellan gener och miljö som hjälper till att 

skapa vår könsidentitet. Den biologiska utvecklingen sker i våra gener, men våra gener ger 

oss inte de egenskaper vi har (Katz et al. 2014, 93). Variationen i våra egenskaper skapas 

genom dels den inre miljön i våra kroppar, dels den fysiska och kulturella miljön vi befinner 

oss i och är därmed mycket större än våra gener kan berätta för oss. 

1.4.6 Homosexualitet 

Begreppet homosexualitet och idén om den homosexuella människan är relativt nytt. 1869 

ersattes uttryck som ”sexuell inversion” och ”konträr sexualkänsla” med ordet homosexualitet 

av den ungerske journalisten K M Benckert (Lundberg et al. 2002, 184ff). Det finns ingen 

egentlig enhetlig definition av homosexualitet, då begreppet kan delas upp i tre inriktningar: 

beteende, preferens och identitet. Dock är det den homosexuella identiteten jag främst talar 

om i denna text. 

 

Vidare menar Lundberg et al. (2002, 184ff) att homosexuellt beteende är när två personer av 

samma kön har sexuellt umgänge med varandra. Med homosexuell preferens menas att en 

person har enklare att knyta an, fysiskt och emotionellt, till personer av samma kön gentemot 

personer av motsatt kön. Slutligen är homosexuell identitet när en person själv identifierar sig 

som homosexuell. Alltså, en person som har sexuellt umgänge med personer av samma kön 

behöver inte nödvändigtvis identifiera sig som homosexuell.   
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1.4.7 Bisexualitet 

Bisexualitet är ett begrepp som också kan delas upp i tre inriktningar: samtidig, parallell och 

seriell (Lundberg et al. 2002, 183ff). Samtidig bisexualitet är när en person under ett och 

samma tillfälle har haft sexuellt umgänge med personer av både samma och motsatt kön. 

Parallell bisexualitet innebär att en person har sexuellt umgänge med personer av samma och 

motsatt kön vid flera separata tillfällen under en och samma tidsperiod. Slutligen innebär 

seriell bisexualitet att en person under en tidsperiod har en samkönad, oftast monogam, 

relation för att därefter ha en relation med någon av det motsatta könet. 

 

Vidare menar Lundberg et al. (2002, 184) att personer som identifierar sig som bisexuella ofta 

upplever sin situation olika. En del anser sin bisexualitet vara konfliktfylld, medan andra 

pendlar mellan förnöjsamhet och frustration. Somliga ser sin bisexualitet som önskvärd och 

positiv och upplever en balans där sexualiteten på ett bra sätt är integrerad i personens 

självbild och livsstil. 

1.4.8 Transsexualitet 

Vissa människor känner sig inte bekväma i sitt biologiska kön eller vill utvidga sina gränser. 

Enligt den allmänna teorin kallas dessa personer för transsexuella. Transsexuella personer 

brukar ofta känna att de är födda i fel kropp (Katz et al. 2014, 91ff) och vissa personer vill 

korrigera sitt biologiska kön genom att genomföra ett könsbyte. Ett könsbyte innebär att du 

ändrar din juridiska identitet från man till kvinna, eller tvärtom. 

 

Inom transsexualiteten finns två andra typer av personer: queer och transvestiter. En 

transvestit är en man eller kvinna som klär sig i det motsatta könets kläder och på så sätt 

bryter könsnormer och könsroller (Katz et al. 2014, 91ff). Vissa transvestiter gör detta för en 

erotisk känsla medan andra anser att ens biologiskt tilldelade könsroll är för begränsad. 

 

Queerpersoner anser ofta att det så kallade tvåkönssystemet är alldeles för begränsande och 

väljer att bryta dessa normer (Katz et al. 2014, 92) och de uppfattas oftast som 

könsöverskridande. De önskar alltså att inkludera fler kön och sexualiteter i sin könsidentitet 

och många anser sin sexualitet eller könsidentitet vara queer (NE 2016). 

1.4.9 Polygami 

En polyamorös person hävdar sin rätt att älska flera personer samtidigt (Ambjörnsson 2006, 

200). Polygami är motsatsen till monogami, vilket innebär att en person är endast gift/i ett 

förhållande med en annan person. Polygami är när en person är gift eller har förhållande med 

fler personer samtidigt (NE 2016). Polyandri är när en kvinna är gift med flera män, och 

polygyni är när en man är gift med flera kvinnor. 

 

2. Tidigare forskning 
2.1 Barns utveckling av läsförståelse 

Barns språkliga förmåga är en av de viktigaste grundförutsättningarna för att deras 

läsinlärning och läsutveckling ska bli lyckad. Studier visar att det går att hitta tydliga och 
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tidiga tecken på om ett barn kommer ha det svårt med läsningen och detta är kopplat till deras 

språkförmåga och den språkliga utvecklingen (Fridolfsson 2008, 19ff). Den språkliga 

förmågan är ett viktigt verktyg för läsaren när det gäller att förstå textens innehåll och även att 

formulera en egen text. När vi läser har vi med oss ett lexikon av ord och redan inlärd 

språkkunskap. Eftersom orden ska avkodas och skapa en betydelse för läsaren måste även den 

språkliga förmågan vara relativt god. Enligt Fridolfsson finns det ett väldigt starkt samband 

mellan barnets språkliga utveckling i förskoleåldern och dess läsutveckling under de första 

skolåren. Detta betyder att 40-75 % av de barn som har en försenad språkutveckling riskerar 

att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

 

Många barn som börjar i skolan har redan tagit sina första steg mot att bli kompetenta läsare. 

De flesta har redan knäckt den alfabetiska koden och kan därför redan automatisera 

kopplingen mellan bokstav och ljud (Rosén & Gustafsson 2006, 32). Forskare är mycket 

eniga om att skillnader i barns läsförståelse och utveckling till stor del beror på skillnaderna i 

den förberedande läsinlärningen som påbörjas långt före skolstarten. Elever som har positiva 

erfarenheter av läsaktiviteter och olika ord- och bokstavslekar har större medvetenhet i 

fonologin, ett större ordförråd och ett fastställt läsintresse. Författarna menar att barn som har 

detta med sig kommer att ha det lättare att fortsätta sin läsinlärning. För de barn som har få 

eller inga förkunskaper och barn med läs- och skrivsvårigheter, exempelvis dyslexi, kan de 

första faserna av läsinlärning upplevas som extremt krävande och tålamodsprövande.  

 

Forskning har visat att det finns kopplingar mellan elevers läsresultat i de senare skolåren och 

tiden för deras knäckning av den alfabetiska koden. Eleverna inte bara behåller ett försprång 

jämfört med sina klasskamrater utan de utökar även det försprånget i och med att de genom 

sin läsning utvecklar ett större ordförråd och sin läshastighet, vilket i sin tur leder till att deras 

läsförståelse utvecklas i en högre takt (Rosén & Gustafsson 2006, 33). Studierna har även 

visat att eleverna som inte knäckt koden i rimlig tid inte enbart riskerar att hamna efter utan 

även inlärningstakten sjunker. Detta kan bero på exempelvis motivationsbrist och motgångar. 

Forskarna menar att elever hamnar i en spiral som antingen är positiv eller negativ beroende 

på när de knäckte den alfabetiska koden. 

 

Läsandet under det första skolåret är mer en fråga om att läsa för läsandets skull. Det är 

berättande texter med en huvudsakligen enkel språkstruktur och begränsat ordförråd. 

Eftersom det är så elevernas egna texter ser ut så har man, i ett försök att underlätta 

läsinlärningen, även strukturerat texterna för läsningen på liknande sätt (Magnusson & 

Nauclér 2006, 191ff). Meningsstrukturer upprepas och ett litet förråd av ord förekommer 

regelbundet. Efter några år förändras dock läsningen när den blir svårare. Eleverna ska läsa 

texter de inte är bekanta med och där ordförrådet skiljer sig från deras egna. Det förutsätts att 

elevernas läsförmåga är god nog för dem att sätta sig in i olika sammanhang enbart med hjälp 

av språket. Det förväntas av dem att de ska med hjälp av sin läskunskap kunna hitta 

information och införskaffa större kunskaper från olika typer av texter. Det betyder att ju äldre 

eleverna blir, desto större och andra krav ställs på språkförmågan. Magnusson och Nauclér 

(a.a.) menar att samspelet mellan avkodning och läsförståelse inte alltid är så enkelt och 

entydigt som det framställs som. Detta visas främst hos elever som har problem med sin 
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språk- och läsinlärning. Däremot finns det elever som är dåliga avkodare men fantastiska 

inom själva läsförståelsen. För att detta ska vara möjligt kan det hända att dessa elever 

använder sig av andra typer av lässtrategier. Om man följer den rådande tankegången att den 

automatiska avkodningen är en förutsättning för läsförståelsen bör inte ens dessa elever 

existera. 

 

Det talas om goda och dåliga läsare och där har iakttagelser av lässtrategier varit 

grundläggande för att förstå de två. Goda och dåliga läsare betyder i detta sammanhang att de 

goda läsarna förstår vad de läser medan de dåliga läsarna inte förstår vad de läser (Magnusson 

& Nauclér 2006, 194ff). Författarna menar att de som anses vara goda läsare gör ungefär lika 

många fel som de dåliga läsarna efter de tre första åren i skolan, men det är en annan typ av 

fel. De dåliga läsarna lägger ofta till onödiga enheter, byter ut eller tar bort/lägger till ljud. 

Detta leder till att de läser ord som inte passar in i sammanhanget eller som inte ens existerar. 

De menar att de goda läsarna däremot gör fel som exempelvis att de byter ut, utelämnar eller 

lägger till ord och ändelser. Dock är de flesta av felläsningarna sådana som inte ändrar textens 

innehåll. Ett år senare har de goda läsarna halverat sina felläsningar medan de dåliga läsarna 

inte alls har minskat antalet i samma utsträckning.  

 

2.2 Vikten av högläsning och högläsning i klassrummet   

Elever behöver lärare som läser högt. Högläsningen använder vi för att starta dagen, för att ge 

oss ut på gemensamma äventyr för att upptäcka nya världar och för att ge plats för 

provokativa frågor om vårt samhälle (Calkins 2015, 36ff). För våra elever är en skicklig 

högläsare viktig därför att det kan ge en känsla av hur det kan vara att läsa. En vuxen som är 

duktig på att läsa högt förmedlar inte bara berättelsens innehåll utan levererar även en 

meningsfull stämning, hållning och ett engagemang samt en upplevelse av hur olika texter är 

byggda. När eleverna sedan börjar internalisera dessa delar av högläsning kan de, när de läser 

själva, utvecklas till självständiga och engagerade läsare som arbetar med sina texter på ett 

effektivt sätt.  

 

Att läsa skönlitteratur tillsammans är ett viktigt moment och kan ge kunskaper om individen 

själv. Texter kan nämligen skapa en reflektion kring det egna livet, av egna erfarenheter som 

kan liknas med dem man läser om (Jönsson 2009, 99ff). Dessa saker kan inspirera till en egen 

undersökning och reflektion med hjälp av texten. Läsningen kan dessutom ge kunskaper om 

andra människor eftersom texten kan hjälpa eleverna att förstå likheter och skillnader i andras 

liv och relationer. Samläsningen, där alla läser samma text, kan även visa att alla läser texter 

olika och på så sätt blir olikheterna en tillgång för lärandet. Jönsson (a.a) menar att i och med 

samläsningen kan man diskutera texten tillsammans, vilket i sin tur ger kunskap om texten. 

Det är dock viktigt att det inte blir ett sökande efter rätt och fel. Eleverna ska uppmuntras till 

att se skillnader i läsningen och inte söka efter att bli bekräftade med rätt eller fel. Eckeskog 

(2015, 37ff) menar att samtal om texter är en viktig del för läsförståelsen eftersom genom 

samtal och social interaktion kan vi ställa frågor och bearbeta den kunskap vi tillägnar oss 

tillsammans med andra. Den modell många lärare använder sig av idag i svenska klassrum är 

IRE-modellen. IRE står för Initiate-Response-Evaluate vilket innebär att läraren ska initiera 

respons från eleverna och sedan direkt utvärdera den. IRE-modellen används exempelvis när 
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eleverna läser texter tyst och läraren sedan ställer frågor som de ska svara på antingen 

muntligt eller skriftligt. Ofta finns svaren direkt att se i texten vilket gör att eleverna aldrig 

tränar på att läsa mellan raderna. Att därför ställa öppna frågor under högläsningens gång, 

menar Anne-Marie Körling (2013, 48ff), kan visa hur läraren tänker och bjuder in eleverna till 

samtalet. På så sätt kan eleverna härma lärarens tankegång och utveckla sitt ordförråd för att 

föra ett resonemang. 

 

Högläsningsstunden kan även fungera som normbyggare. Läsningen är en del av vardagen på 

många skolor och högläsningen övar fantasimusklerna, hjälper eleverna att sätta in sig i någon 

annans situation och övar det abstrakta tänkandet – vilket är viktigt för den empatiska 

förmågan (Salmson & Ivarsson 2015, 74ff). Bra böcker fungerar som brobyggare och visar 

hur man kan leva på olika sätt och barn kan känna igen sig i händelser och karaktärer i boken, 

oavsett om karaktärerna har samma hudfärg som eleven själv. Böcker ska ha ett brett 

spektrum och visa olika typer av människor för att alla barn ska någon gång kunna identifiera 

sig med karaktärer, händelser och förhållanden i boken. Böcker kan fungera som en spegel 

där barnen ser sig själva och sin plats i samhället. Om det endast presenteras böcker med en 

snäv bild av människor, där alla barn inte kan känna sig representerade sänder det ett 

underliggande meddelande om de olika rollerna i samhället. Salmson och Ivarsson (a.a) 

menar att spegelbilden tydligt visar vilka som ser sig som, och ses som, självklara och 

likvärdiga medborgare i samhället. Känslan av att vara en del av samhället är det som 

vitaliserar demokratin och utan den känslan agerar vi inte utifrån det som så vackert framställs 

i samhällets lagar och värderingar: att alla har samma värde, samma rättigheter och samma 

skyldigheter. 

 

2.3 Heteronorm i skolan 

Med föreställningen om kvinnan som en symbol för natur och familj och mannen som en 

symbol för kultur och individ utvecklades den svenska skolan under det tidiga 1900-talet. 

Kvinnan ansågs stå för det praktiska och mannen ansågs stå för det teoretiska, de båda könen 

hade inte samma anlag och därmed inte samma möjligheter eller samma framtid (Tallberg 

Broman 2002, 33ff). Flickor och pojkar skulle uppfostras olika då de ansågs vara olika och 

alltid skulle vara det. Medan männen skulle ägna sig åt fäderneslandet, i detta fall Sverige, i 

stort skulle kvinnorna ägna sig åt fäderneslandet i smått. Det sades att om man undervisar en 

kvinna så undervisar man en hel familj. Detta tankesätt återkommer frekvent även idag och är 

ett av argumenten för flickors rätt till utbildning världen över. I detta argument är flickan 

medlet och inte målet eftersom flickan och den framtida kvinnan är en blivande moder och 

därför kan användas för att förändra och ta hand om andra: 

 

Vid folkskolans inrättande diskuterades det livligt det meningsfulla i att pojkar och flickor 

skulle ha samma grad av undervisning. Bondeståndets uppfattning deklarerades då att vara 

”För flickor i allmänhet räcker kristendom och läsning. Deras uppgift är att bli goda, nyttiga 

och fromma husmödrar.” (Tallberg Broman 2002, 35) 
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Idag finns en jämställdhetsideologi som föreskriver lika villkor och där könsneutralitet råder, 

och denna ideologi har genomsyrat utbildningskulturen. I teorin ses elever som individer och 

inte som kön. Målet med detta jämställdhetsarbete är att behandla barn av båda könen lika. 

Problematiken har dock ökat eftersom det har dykt upp frågor om olikheterna i flickors och 

pojkars utveckling, exempelvis utvecklingsförlopp, inlärningsstrategier och även intressen. 

(Tallberg Broman 2002, 35ff). Det är dock tydligt att könsideologier varierar över tid och i 

olika klass-, etnicitets- och kulturrelaterade grupper. Samhället har idag en stor mångfald där 

föreställningar om manligt och kvinnligt bryts mot varandra. Det är mycket skiftande, och 

ofta för den enskilda individen motsägelsefulla, förväntningar som kommer från olika 

områden i individens liv: hemmet, släkt och familj, vänner och skolan till exempel. Detta 

leder till att myllret av olika förväntningar på unga pojkar och flickor kan vara påfrestande i 

skapandet av den egna identiteten. I och med den stora variationen av föreställningar från 

bland annat skolan, hemmet och vännerna så krockar de ofta och leder ibland till konflikter. 

Tallberg Broman (2002, 36) menar att i konflikterna kan man tydligt se de normativa dragen 

från varje grupp och därmed är det viktigt att tydliggöra föreställningarna och normerna från 

den dominerande kulturens könsuppfattningar.  

 

Vi har väldigt starka normer som berättar för oss hur vi förväntas bete oss beroende på om vi 

befinner oss hemma eller på offentlig plats. Skolan betraktas oftast som en offentlig plats 

vilket innebär att vissa normer medföljer (Martinsson & Reimers 2014, 61ff). Ofta menar man 

att skolan är en arbetsplats och därmed inte en plats att diskutera sitt privatliv. Detta kan 

problematiseras med önskan om att personer med annan sexualitet än hetero inte ska känna ett 

behov av att tala om sitt privatliv och sin sexualitet i samband med att man menar att 

heterosexuella inte pratar om det. Studier visar att heterosexuella normer gör oss blinda för 

alla gånger som heterosexualitet nämns i vardagliga samtal. Det författarna menar är att det 

heteronormativa samtalet om barn, makar och barnbarn inte anses ha koppling till den 

sexuella läggningen, medan om en exempelvis homosexuell kvinna pratar om sin flickvän så 

är det automatiskt kopplat till den sexuella läggningen. 

 

I läroplanen för grundskolan står det att ”skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster” (Skolverket 2011, 8), men trots detta fungerar det inte alltid som det är tänkt. I 

skolan byggs normer upp genom förväntningar, språk och agerande. Lärare förväntar sig olika 

saker av olika kön och beter sig olika mot pojkar respektive flickor (Salmson & Ivarsson 

2015, kapitel 11). Med traditionella könsmönster menas den automatiska generaliseringen 

som görs när lärare möter elever. Generellt förväntas det att pojkar ägnar sig åt fysisk lek i 

stora grupper, att de har svårt att följa regler och har ett relativt enkelt språk. Av flickor 

förväntas det istället att de leker stillsamt och i små grupper, gärna två och två, att de är till 

lags och har ett rikt ordförråd. Detta är väldigt enkla könsroller men de flesta som har arbetat 

med barn vet att det inte är antingen eller. Salmson och Ivarsson (a.a) menar att trots det så är 

det dessa föreställningar om könsroller som påverkar hur lärare ser på sina elever, och hur 

elever ser på sig själva. Många gånger är det pedagoger och vuxna kring dessa barn och elever 

som behöver utvecklas och utbildas inom genusfrågor. Barn i ung ålder är individer och styrs 

inte så mycket av genusroller; de leker och umgås med barn som vill leka samma lekar som 

de själva. Detta betyder dock inte att barnen är helt omedvetna om genus. 
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När gränser för normer som genusnormen överskrids blir det tydligt hur denna norm 

samverkar med sexualitetsnormen (Martinsson & Reimers 2014, 36). En pojke som gillar 

saker som associeras med tjejer kan bli kallad för tjejig, men också för fjollig eller bög. En 

flicka som gillar saker som associeras med pojkar kan bli kallad för pojkig eller tuff, men 

också för omogen och barnslig. Flickor och pojkar som leker ihop i par kan bli retade för att 

vara ett par, medan två flickor som leker i par inte blir det. Detta kan förklaras med den 

heterosexuella matrisen som är nämnd tidigare i texten eftersom dessa individer bryter mot 

den heteronormativa genusordningen. Som det redan sagts menar den heterosexuella matrisen 

att en person av ett visst kön förväntas se ut som det könet, uppträda som det könet och begära 

det motsatta könet (Tollin & Törnqvist 2014, 145ff). Detta illustreras i den franskbelgiska 

filmen Mitt liv i rosa (Berliner, 1996) där den sjuårige Ludovic har tagit med sig dockor till 

skolan när det är dags för dem att visa upp ett personligt föremål. Hans val hånas av 

klasskamraterna och lärarinnan försöker normalisera Ludovics val av leksak med att han 

såklart bara leker med den manliga dockan och ignorerar därmed hans val av leksak. 

Samtidigt som hon gör detta vänder hon sig till en flicka i klassen som har med sig sina 

dockor och menar att hon och Ludovic skulle bli ett fint par. Tollin och Törnqvist (a.a) menar 

att när någon bryter det heteronormativa mönstret vill ibland andra i deras närhet normalisera 

deras beteenden med heteronormativitet. När en pojke berättar att han tycker om att leka med 

dockor så försöker läraren lite fint mena att han helst leker med pojkdockorna och identifierar 

sig med den maskulina leksaken, trots att pojken själv helst leker med flickdockorna och 

identifierar sig med dessa. Det betyder inte att läraren vill förminska barnets upplevelse av sig 

själv och världen, men att hen bara vill att barnet ska vara del av gemenskapen även om detta 

betyder att hen måste normalisera barnets lek.  

 

2.4 Heteronorm i barnböcker 

Heteronormen i barnböcker har länge varit mycket tydlig med en klar mansdominans i 

huvudkaraktärer. Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther har utforskat den 

heteronormativa dominansen i böcker för barn och unga och presenterat sitt resultat. Det de 

kommit fram till är att böcker för barn och unga i huvudsak har manliga huvudkaraktärer i 

jämförelse med kvinnliga. Av drygt 115 titlar har ungefär 50 manliga huvudkaraktärer, medan 

enbart cirka 20 har kvinnliga huvudkaraktärer (Kåreland & Lindh-Munther 2005, 121ff). 

Studier har visat att äldre barn och ungdomar tycker att det spelar roll vilket kön 

huvudkaraktären har, både för deras upplevelse av boken och för intresset. Det finns även 

vissa som menar att yngre barn reagerar på liknande sätt, att de vill läsa böcker där 

huvudkaraktären har samma kön som barnet själv.  

 

Det är dock relativt vanligt att det finns två huvudkaraktärer i samma bok där det finns en 

manlig och en kvinnlig representant. Det verkar som att författare medvetet väljer att ha en 

pojke och en flicka så att fler barn kan relatera till någon av karaktärerna (Kåreland & Lindh-

Munther 2005, 121ff). Väldigt ofta är det ett syskonpar i formationen storebror och lillasyster, 

vilket ger ett manligt dominansförhållande som kanske mer kan kopplas till ålder än kön. Ett 

flertal böcker av de 115 böckerna i studien har fler än två huvudkaraktärer, exempelvis Tjibbe 

Veldkamps 22 stackars små (1998) som har 22 barn som huvudpersoner, där det finns både 
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pojkar och flickor. Det finns även ett femtontal böcker där huvudkaraktärens kön inte angavs, 

bland annat Nicke Ericsons Djurtåget från 1997. 

 

Det förs diskussioner huruvida pojkar och flickor påverkas av de bilder som de 

heteronormativa genusrollerna ger i mötet med barnböckerna. Vissa forskare menar att det 

kan ha en avsevärd betydelse för barn och hur de uppfattar och förstår världen (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005, 121ff). Barnböcker, precis som all annan litteratur, uttrycker bland 

annat de kulturella värderingarna som finns i samhället omkring dem och klargör sociala 

mönster. De förmedlar även vad som anses vara typiskt manligt och typiskt kvinnligt i 

samhället och kan med andra ord förmedla hur samhället förväntar sig att flickor respektive 

pojkar ska vara, hur de ska bete sig och vad de kommer göra som vuxna. Det finns med andra 

ord anledningar till att anta att det barn hör och ser i böckerna i förskola och skola är en del av 

de indirekta erfarenheterna som de har att utgå från när de skapar sin könsidentitet.  

 

3. Metod 
Metoden jag har använt är en kvantitativ metod i form av en online-enkät som kompletteras 

med en kvalitativ intervju. Till hjälp har jag använt mig av Enkätboken (Trost 2007) samt 

Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (2011). Anledningen till att jag har valt online-

enkät som undersökningsmetod är att det är ett enkelt sätt för mig att få ut enkäten till den 

mängd personer som ska delta. Det är också enklare att sammanställa enkätsvaren online än 

för hand. Intervjuerna görs som komplettering till enkäten, då enkäten trots allt bara kan ge en 

begränsad svarsfrekvens. Intervjuerna ger ett djup som enkäten inte kan bidra med eftersom 

respondenten kan svara utförligare på frågorna. 

 

3.1 Enkäten 

Enkäten är gjord online via Google Documents och underrubriken Forms. Hemsidan är fri för 

användning och kan användas till många olika saker, bland annat kan du skapa enkäter och 

dokument som kan sparas online. I enkätens svarsdel som enbart författaren kan se 

sammanställs svaren på frågorna automatiskt och du kan enkelt skapa ett kalkylblad som är en 

fullständig sammanställning av svaren från enkäten.  

 

Bryman (2011, 233) uttrycker vikten av enkätens utseende och täthet, alltså att det stora 

antalet frågor kan kännas skrämmande och gör att personerna i urvalet inte vill eller orkar 

svara på den. I och med att jag använde Google Forms var layouten redan färdig. Fördelen är 

att frågorna hamnar på lagom avstånd från varandra och att det är enkelt att se skillnad på 

dem. Nackdelen var just att layouten redan var klar och färdigställd, vilket gjorde att jag inte 

kunde göra särskilt mycket åt den. Dock ser enkäterna inom Google Forms bra ut och det 

finns flertalet färdiga mallar att arbeta med. Jag valde en enkel mall med enfärgad bakgrund, 

vita rutor och svart text för att hålla strukturen enkel och ren.  

3.1.1 Varför enkät? 

Anledningen till att jag valde enkät som min undersökningsmetod var att det var det bästa 

sättet för mig att få svar på de frågor jag hade. Enligt Bryman (2011, 228ff) är enkäter 
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dessutom enklare och snabbare att administrera än intervjuer. Utöver det medför de ingen så 

kallad intervjuareffekt, där den som intervjuar kan påverka respondentens svar, och det blir 

ingen variation i hur intervjuaren ställer frågorna. 

 

Vidare menar Bryman (2011, 229ff) att nackdelar med enkäter är att man inte kan hjälpa 

respondenterna. Du kan inte heller ställa uppföljningsfrågor eller ställa enligt respondenterna 

oviktiga frågor. Det finns dessutom en risk att viss information faller bort om inte alla frågor 

besvaras. Detta är dock enkelt löst tack vare Google Forms; du kan markera alla frågor som 

obligatoriska och därför kan man inte skicka in enkäten om dessa inte är besvarade. 

 

Enkäter anses ofta vara en kvantitativ metod då det ofta handlar om mängd och siffror menar 

Jan Trost (2007, 18) och detta stöds även av Bryman (2011, del II). Det går även att använda 

både kvalitativ och kvantitativ metod i en kombination genom att exempelvis genomföra en 

kvantitativ enkät och kvalitativa intervjuer, som jag har gjort i detta arbete. 

3.1.2 Frågorna 

I enkäten finns det både öppna och slutna frågor. Enkäten har 29 frågor varav 21 är 

obligatoriska (se bilaga 1). Nio av frågorna är öppna frågor och sex av dessa är enbart om de 

har valt ett specifikt svarsalternativ på frågan före. I enkäten finns sex öppna frågor där 

lärarna kortfattat ska skriva ett eget svar, och tre där de ska motivera ett längre svar. 

Resterande 14 frågor är flervalsfrågor där lärarna får välja ett av ett antal svar. Enkäten är helt 

anonym utöver frågan om vilken skola de jobbar på. Den frågan är ställd för att kunna jämföra 

svar från olika skolor, då det är många lärare på en skola som svarat på enkäten medan det 

bara är ett fåtal lärare från andra skolor. 

3.1.3 Öppna frågor 

Bryman (2011, kapitel 10) skriver mycket om hur man ställer frågor och att ställa frågor på ett 

korrekt sätt. En av frågetyperna jag har använt mig av, vid ett fåtal tillfällen, i min enkät är 

öppna frågor. Öppna frågor har många för- och nackdelar som ska övervägas inför en 

undersökning. Några av fördelarna är att respondenterna kan använda sina egna ord för att 

svara på frågorna och behöver därför inte svara med frågeställarens ord. De lämnar dessutom 

utrymme för oväntade svar och reaktioner som frågeställaren inte tänkt på när hen utformat 

frågorna. Öppna frågor är enklare att använda sig av när man inte vill riskera att ställa ledande 

frågor och på så sätt kan man få mer information om respondenternas kunskapsnivå och 

tolkningar av frågorna. 

 

Nackdelarna med öppna frågor är att de kräver mer av respondenterna. Bryman (2011, 245) 

menar att i en enkät är det därför fördelaktigt att inte använda sig av många öppna frågor. Det 

är också, i en intervjusituation, svårare att ställa frågan på samma sätt till alla respondenter, 

vilket i sin tur gör att svaren kan bli väldigt svåra att registrera och därför svårt att ordagrant 

skriva ner det respondenten säger. Detta kan naturligtvis lösas med hjälp av en inspelning, 

men det är inte alltid genomförbart på grund av t ex miljön där intervjun genomförs. 
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3.1.4 Slutna frågor 

Slutna frågor är alltså frågor där det t ex finns svarsalternativ, alltså att respondenten får välja 

ett svar som passar in på hur de själva tycker. Bryman (2011, 245ff) skriver att det finns för- 

och nackdelar med även slutna frågor, och att de i flera avseenden är desamma som för öppna 

frågor. Några fördelar med slutna frågor är att det är enkelt för frågeställaren att bearbeta 

svaren. Slutna frågor ökar dessutom jämförbarheten mellan respondenternas svar, och de är 

lätta att ställa och besvara vilket i sin tur förkortar tiden som läggs ner.  

 

Det finns även vissa nackdelar med slutna frågor, fortsätter Bryman (2011, 246). Ofta svarar 

respondenterna spontant och ibland har de mycket intressantare svar som inte täcks av de 

svarsalternativ som erbjuds. Därför kan det vara bra att ha ett svarsalternativ som exempelvis 

rubriceras övrigt eller annat, där de får lite utrymme att ange vad de menar. Fler nackdelar är 

att respondenterna kan tolka frågor och svarsalternativ olika, och slutna frågor kan även 

irritera då respondenterna anser att det inte finns alternativ som passar in på dem. 

3.1.5 Urvalet 

Valet av lärare är slumpmässigt men begränsat eftersom jag enbart skickade förfrågan till alla 

tillgängliga rektorer i regionen. Regionen har 32 kommunala skolor samt ett fåtal friskolor 

och sju rektorsområden. Jag skickade via e-post ut en förfrågan till 16 rektorer och biträdande 

rektorer och berättade om detta arbete och att jag sökte intresserade lärare som ville svara på 

en enkät. Därefter har sju enskilda lärare kontaktat mig och fått de uppgifter de behöver för att 

svara på enkäten. Majoriteten av lärarna som har svarat är kvinnor, men även enstaka män har 

deltagit i undersökningen. Detta har jag dock inte valt att lägga något fokus på i 

sammanställningen av resultatet.  

3.1.6 Sammanställning 

Sammanställningen av svaren görs automatiskt i enkäten via Google Forms. Där kan man 

välja om man vill se varje svar individuellt eller om man vill se en sammanställning med 

procentenheter och pajkartor, cirkulär statistikgrafik som är uppdelad i bitar i enlighet med de 

procentuella resultaten, av alla svar. Med hjälp av detta kan jag enkelt jämföra svar med 

varandra och se hur stor andel av respondenterna som valt olika svarsalternativ på de slutna 

frågorna. På den fullständiga sammanställningen får jag även se varje respondents svar på de 

öppna frågorna, utöver det procentuella antalet per sluten fråga. 

 

3.2 Intervjun 

Under detta arbete har jag genomfört en intervju. Intervjun gjordes skriftligt på grund av 

tidsbrist från både min och respondentens sida. Detta kan ha påverkat resultatet något 

eftersom jag inte kunde ställa följdfrågor på samma sätt som jag hade kunnat vid en intervju. 

3.2.1 Intervjumetod 

Metoden som användes är en skriftlig kvalitativ intervju. Respondenten fick ett Word-

dokument med frågorna som hen skulle svara på. Jag hade en semistrukturerad intervju 

(Bryman 2011, 415ff) Intervjun hade elva frågor och ett fåtal följdfrågor som ställdes efter att 

den första delen av intervjun var avklarad. Frågorna i den första delen av intervjun ställdes i 
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den ordning som det var tänkt, men eftersom den gjordes skriftligt kunde respondenten själv 

svara på dem i den ordning hen ville.   

3.2.2 Varför kvalitativ intervju? 

I jämförelse med kvantitativa intervjuer, även kallade strukturerade intervjuer, är 

tillvägagångssättet i kvalitativa intervjuer mycket mindre strukturerat för att lägga vikten hos 

respondentens uppfattningar och synsätt. Strukturerade intervjuer lägger mer vikt hos 

forskarens syfte med undersökningen och i denna typ av undersökningar vill hen ha raka svar 

på sina frågor (Bryman 2011, 412ff). Kvalitativa intervjuer är ofta väldigt flexibla och kan 

röra sig åt vilket håll respondenten än vill. Den som håller i intervjun kan avvika från de 

ordinarie frågorna och ställa direkta följdfrågor till det respondenten säger. Respondenten kan 

utöka sina svar och ge långa förklaringar, något som man i kvantitativa intervjuer inte 

efterfrågar eller värdesätter.  

3.2.3 Sammanställning 

Jag läste igenom respondentens svar på både de ordinarie frågorna i första delen och även 

svaren på följdfrågorna i andra delen av intervjun. Svaren har sedan använts som stöd för det 

enkätsvaren har visat på, och även som verklighetsbaserad bevisning i diskussionen. 

 

3.3 Metodkritik 

Det största problemet och det som jag i efterhand reflekterar mest över är antalet deltagare, 

sju stycken, i undersökningen. Ett så begränsat urval visar egentligen inte på hur den generella 

tankegången går hos lärare i regionen. Vad det bristande intresset bygger på kan jag bara 

spekulera kring, men jag skulle anta att det handlar om tidsbrist och att ämnet kanske i sig är 

lite obekvämt. Många lärare i min närhet har uttryckt att de inte är bekväma inom detta ämne, 

dels för att de inte kan relatera till människor inom regnbågsrörelsen, dels för att det saknas 

mycket kunskap om själva ämnet. De få svaren har påverkat resultatet så att det i det stora 

hela inte kan ses som ett svar på hur majoriteten av lärare i regionen ställer sig till dessa 

frågor. 

 

Enkätens få svar har definitivt påverkat utfallet och det är väldigt beklagligt. Jag hade önskat 

att ett tjugotal lärare hade velat delta, och det lilla urvalet gör att svarsfrekvensen blir mycket 

begränsad. På grund av tidsbegränsning hade jag inte heller tid att göra intervjuer ansikte mot 

ansikte utan fick göra min enda intervju skriftligt. Detta har naturligtvis också påverkat 

resultatet eftersom den läraren jag intervjuade inte kunde ge lika utförliga svar som hen hade 

kunnat göra muntligt. Det gäller även min prestation, jag kunde inte komma med följdfrågor 

på ett naturligt sätt utan fick ta dessa några dagar efter den första delen av intervjun.  

 

Däremot anser jag att enkäten var ett enkelt sätt att samla in information, även om just min 

information blev något knapphändig. Den var enkel att strukturera och lätt att skicka ut. Att 

den dessutom automatiskt sammanställde alla svar gjorde det enkelt att få en översikt av 

enkätens resultat direkt.  
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Intervjun var väldigt lätt att hantera eftersom den gjordes skriftligt, men frågan är om det 

väger över det faktum att jag kanske hade fått utförligare och bättre svar om jag gjort den 

muntligt med min respondent. 

 

3.4 Etiska aspekter 

Inför enkäten och intervjun har respondenterna fått information om vad materialet kommer att 

användas till, vem som kommer ha tillgång till materialet, syftet med undersökningen och 

villkoren för att delta. Den enda som får tillgång till det detaljerade materialet är författaren, 

alltså undertecknad. Den sammanfattning som finns i bilaga 1 kan inte kopplas till någon 

specifik individ eftersom svaren inte är sorterade i ordning. Det var frivilligt att delta och det 

fanns inga krav på att respondenterna var tvungna att genomföra enkät eller intervju om de 

själva inte ville. Syftet med undersökningen och materialets användning förklarades vid 

utskicket av enkäten. 

 

4. Resultat 
4.1 Enkäten 

Det totala antalet respondenter för denna enkät blev sju stycken varav alla är aktiva lärare. Det 

första satta målet var att få mellan 15 och 20 respondenter, men tyvärr var det inte så många 

som var intresserade av att delta. Detta kan ha påverkat resultatet något då det enbart visar 

tankarna av ett fåtal lärare på fyra olika skolor inom regionen. En av skolorna ligger i 

stadskärnan och de andra tre ligger utanför. Se fullständigt resultat i bilaga 1. 

 

Av sju respondenter undervisar fyra stycken i årskurs två. Svarsalternativen årskurs ett, 

årskurs tre och svarsalternativet annan årskurs har fått en respondent vardera. Ingen lärare 

arbetar i förskoleklass. Fyra lärare arbetar på samma skola medan resterande tre arbetar på tre 

andra skolor. Lärarna har gått följande utbildningar: Grundskollärare 1-7, Grundskollärare 1-7 

med inriktning sv/so, Tidigarelärare ma/no, Förskollärare med inriktning natur/teknik samt 

grundskollärare 1-7 med inriktning sv/so, Lågstadielärarutbildning samt Tidigarelärare sv/so. 

Tre lärare har gått samma utbildning, Grundskollärare 1-7, medan resterande har gått olika 

utbildningar.  

 

Alla lärare tog examen olika år där den tidigaste tog examen 1974 och den senaste tog 

examen 2010. Ingen av respondenterna tog examen samma år utan följden ser ut som 

följande: 1974, 1995, 1997, 2000, 2003, 2009 och 2010. Lärarnas erfarenhet av yrket räknat i 

år skiljer sig också åt ganska markant där den lärare som arbetat längst har arbetat i 41,5 år 

medan den som arbetat minst har arbetat knappt ett år inom dessa årskurser. Följden i antalet 

år ser ut som följande: 41,5, 20, 20, 15, 5, 1,5 samt strax under ett år.  

 

Klasstorlekarna varierar från det minsta antalet elever 16 till det högsta antalet elever 26. Två 

lärare har 16 elever vardera, en lärare har 14 st i en klass och 18 st i en annan. En lärare har 17 

elever, en annan har 20 elever. Nästa lärare har 23 elever och den sista läraren har 26 elever. 

Fem av lärarna har noll elever med svenska som andraspråk (SVA), en lärare har en elev och 

den sista läraren har 13 elever med SVA.  
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Resultatet visar att fyra av lärarna läser högt för sina elever varje dag medan resterande tre 

läser högt 2-4 dagar per vecka. Vidare visar resultatet att fyra av respondenterna diskuterar 

böckerna med sin klass efter varje kapitel och resterande tre diskuterar varje gång. Lärarna 

anser att de har ganska bra medvetenhet om elevernas hemsituationer: fyra respondenter 

svarade att de är mycket medvetna medan tre respondenter svarade att de är medvetna.  

 

Vid frågan som handlade om de böcker som lärarna väljer vanligtvis är heteronormativa 

svarade tre respondenter att de är till viss del heteronormativa, tre respondenter svarade att de 

är heteronormativa. Endast en respondent svarade nej. Här fick respondenterna motivera sitt 

svar och det var väldigt varierande hur mycket de skrev. Lärare 3 motiverade sitt svar såhär: 

Då jag tidigare arbetade på en förskola med genuspedagogik där jag som utvecklingsledare var 

delaktig i att utveckla det arbetet har jag med mig mycket gratis. Jag försöker alltid ha ett 

normkritiskt perspektiv/förhållningssätt när jag läser för eleverna. Ibland ändrar jag ord i texter 

då jag tycker att ”bilden” blir för snäv. 

Denna lärare påpekar vidare i sitt svar att hen har tappat lite av sin normkritiska blick och 

valet av normkritiska böcker. Hen berättar även att alla böcker på den förskola hen arbetat på 

tidigare genusgranskades alla böcker. En annan lärare, lärare 4, uttryckte att ”många böcker är 

heteronormativa och jag använder ofta böcker som fungerat bra för högläsning om igen med 

nya klasser. Jag skulle däremot inte värja mig för en bok för att den kliver utanför den 

heteronormen.”. Även flera av de andra respondenterna påpekar det faktum att de flesta 

böcker som finns tillgängliga är heteronormativa och att mångfaldsperspektivet inte är lika 

stort.  

 

Nästa fråga handlade om huruvida respondenterna någon gång hade valt en högläsningsbok 

som explicit eller implicit inkluderat homosexualitet. Två respondenter svarade ja, explicit, tre 

respondenter svarade ja, implicit och två respondenter svarade nej. Här skulle de motivera om 

de svarat nej. Två motiveringar blev det och båda dessa påpekar att det inte har varit ett 

medvetet val, utan att det bara har blivit så.  

 

När det kom till frågan om respondenterna valt en bok som implicit/explicit inkluderat 

bisexualitet i berättelsen svarade majoriteten, sex respondenter, nej. Enbart en respondent 

svarade ja. Motiveringarna visade att flera inte har aktivt sökt efter dessa typer av berättelser, 

men även att det inte finns böcker som är lämpliga för barn i åk F–3.  

 

Frågan om respondenternas val av implicit/explicit transsexualitet i berättelsen hade samma 

procentuella resultat: sex stycken nej och ett ja. Även här framkommer det att det inte har 

funnits böcker att få tag på. En respondent, lärare 5, uttrycker att hen inte ”visste att det fanns 

och har inte heller tänkt på det.”. Lärare 3 berättar dock att trots att hen inte har hittat någon 

bok så har de haft aktiva diskussioner i det arbetslag hen arbetade med förut om 

transsexualitet, genom att t ex sett filmer och läst artiklar. 
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Frågan om berättelser som implicit/explicit tar med polyamori var den enda frågan där alla 

svarat likadant. Alla respondenter svarade nej på denna fråga med den generella motiveringen 

att det inte finns böcker om detta ämne och att de inte har aktivt sökt efter böcker med det 

innehållet. 

 

Den sista frågan om böckernas innehåll handlade om huruvida lärarna har valt en bok som 

implicit/explicit inkluderat karaktärer som identifierar sig som ett annat kön än det biologiska. 

Här svarade 14,3% ja, implicit, 14,3 % svarade ja, explicit och 71,4% svarade nej. 

Motiveringarna var liknande dem i frågan om polyamori; det finns inga böcker och de har inte 

aktivt letat efter böcker inom detta ämne. 

 

Majoriteten av respondenterna svarade att elevernas kultur inte spelar in i valet av deras 

högläsningsböcker. Det var en lärare, lärare 2, som enbart svarat ja utan motivering. Lärare 3 

svarade att det är ”viktigt att genom böckerna belysa vårt mångkulturella samhälle.”. Lärare 4 

menar att hen försöker bjuda på många typer av böcker och diskutera dess innehåll med 

eleverna.  

 

På frågan som handlade om hur och om elevernas familjesituation påverkar valet av 

högläsningsbok är det ungefär hälften som svarat nej och hälften som svarat att det ibland 

spelar in. Lärare 1 skrev att om det förekommer ett visst problem, t ex alkohol, så kanske hen 

väljer en sådan bok. Lärare 4 skriver ungefär samma sak men tillägger att elever kan finna 

tröst i att få höra att det finns andra som sitter i samma situation. Även lärare 5 anser att det är 

bra om eleverna kan relatera till sig själva. 

 

Alla respondenter var eniga om att elevernas könsidentitet och sexuella läggning inte påverkar 

valet av högläsningsbok. Däremot påpekade två lärare, lärare 5 och lärare 6, att de pratar om 

allas lika värde i skolan och att man faktiskt har rätt att tycka om vem man vill oavsett kön 

samt har rätt till sitt eget liv.  

 

Lärarna i undersökningen är alla eniga om att elevernas läsförståelse utvecklas med hjälp av 

högläsningen. Alla anser även att högläsningsstunderna är viktiga både för dem själva och 

deras elever. 

 

Enkäten avslutas med en fråga om respondenterna anser att det behövs mer skönlitteratur som 

inte är heteronormativ för barn och ungdomar. Här har tre respondenter svarat ja, verkligen 

och fyra respondenter svarat ja, men det är inte av största vikt för mig. 

 

4.2 Intervjun 

Den lärare jag har intervjuat har en klass med ca 25 elever. Inga elever har svenska som 

andraspråk eller annan kulturell bakgrund. En elev i klassen gör att läraren funderar över hur 

elevens uttryck inte faller in i heteronormen ibland. En annan elev bor med sin mamma och 

hennes flickvän.  
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Läraren läser högt för sina elever varje dag. I intervjun berättar läraren att hens mål med 

läsningen är att hen ”vill skapa läslust, utöka språket, ordförståelse, få barnen att sätta sig in i 

andra barn och vuxnas liv”. 

 

Vidare menar läraren att hen väljer böcker som engagerar hen själv och att det är viktigt att 

det är böcker som har ett tydligt budskap som kan betyda någonting för barnen. Läraren 

berättar dock att majoriteten av böcker hen väljer är heteronormativa, och de gånger hen har 

valt en bok så har det varit en bok där flickor rör sig utanför heteronormen. Respondenten 

säger även att hen inte vet om det ens finns böcker om pojkar som rör sig utanför 

heteronormen.  

 

Jag gav respondenten två påhittade alternativ av böcker där den ena boken skulle vara typiskt 

heteronormativ och den andra rör sig i bland annat känslan av att inte höra till sitt biologiska 

kön. Läraren berättade då att hen skulle välja boken som bryter sig ifrån heteronormen för att 

ge sina elever en annan insikt och förståelse för hur andra kan känna. Hen menar att det är 

viktigt att ämnet inte ska bli tabubelagt eftersom det faktiskt är en vardag för andra personer.  

 

Läraren säger i intervjun att hen väldigt gärna vill läsa böcker som bryter heteronormen men 

att hen behöver tips på dessa böcker. Hen menar att klassen är väldigt trygg och därför skulle 

det inte vara ett problem att läsa en bok som inte är heteronormativ. Läraren säger även att 

hen inte har medvetet undvikit att läsa böcker som bryter heteronormen. Hen skulle också 

väldigt gärna läsa en bok där huvudkaraktären identifierar sig som hen.  

 

När läraren får frågan om hen känner att det saknas böcker inom det normbrytande området 

svarar hen på detta sätt: 

Det finns så oändligt många bra barnböcker men de jag känner till är bara böcker som 

t.ex. handlar om flickor som är lite pojkaktiga eller väldigt små pojkar som gillar att 

klä ut sig till flickor. Vi behöver böcker som passar lite större barn, skolbarn. 

Respondenten berättar att när hen har läst normbrytande böcker så har barnen tagit det på 

väldigt stort allvar, men det har inte varit någonting konstigt i valet av bok. Hen menar att 

barn är väldigt öppna när de får höra hur saker och ting kan vara. Några barn kan naturligtvis 

tycka att det är lite konstigt men det öppnar för diskussioner. Läraren menar att ”när man inte 

vet något så är det nog lättare att inbilla sig och få felaktiga tankegångar” och att kunskap ger 

förståelse.  

 

När läraren får frågan om hen tror att lärare medvetet väljer bort böcker som utmanar eller 

bryter heteronormen svarar hen att hen tror att de flesta inte gör det, med motiveringen att de 

flesta lärare troligen inte vet vilka böcker det finns att välja på. Hen menar att lärare ofta 

väljer böcker som de själva tycker är bra och som de har läst förut. 
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5. Diskussion 
Syftet med arbetet var att utforska lärares val av högläsningsböcker ur ett regnbågsperspektiv 

och hur dessa val kan påverka eleverna. Bland annat ville jag veta hur ofta lärare väljer böcker 

som är normöverskridande och om lärare medvetet väljer bort böcker med detta tema. Jag 

ville även veta hur bokvalet kan påverka elevernas uppfattning av sig själva och sin omvärld 

och hur ofta lärarna läser högt för sina elever. 

 

Som tidigare nämnts i arbetet är barnens språkliga förmåga en av grundförutsättningarna för 

att deras läsinlärning och läsutveckling ska bli positiv och lyckad. Elever med positiva 

erfarenheter utvecklas på ett annat sätt än elever som har negativa eller inga speciella 

erfarenheter i och med att de kommer att ha det lättare att vidareutveckla sin läskunskap 

(Rosén & Gustafsson 2006, 32ff). Författarna menar även vidare att dessa barns läsförståelse 

utvecklas snabbare jämfört med dem som inte har positiva erfarenheter sedan tidigare. Detta 

kan jag absolut relatera till genom att jämföra mig själv med min lillebror. Jag har alltid älskat 

att läsa och har alltid haft lätt för mig inom läs- och skrivutvecklingen. Mina föräldrar läste 

mycket för mig när jag var mindre, innan min bror föddes. Min bror å andra sidan tycker inte 

alls om att läsa och har alltid haft det svårare med läs- och skrivutvecklingen. Visst läste våra 

föräldrar högt för oss båda, men tiden blev knappare och räckte inte till. Samma drag ser jag 

hos mina elever som går i åk 3. Det märks vilka barn som har positiva erfarenheter av läsning 

och vilka som inte har det när det kommer till bland annat läsförståelse och läsintresse. De 

elever som har positiva erfarenheter har en större läslust och ett större läsintresse vilket i sin 

tur gör att deras läsförståelse utvecklas i en annan takt än eleverna vars läserfarenheter är 

negativa eller nästan inte existerar. 

 

Att elever behöver vuxna som läser högt för dem är också nämnt tidigare. Calkins (2015, 

36ff) menar att vi använder högläsningen för att starta dagen, för att ge oss ut på 

gemensamma äventyr för att upptäcka nya världar och att ge plats för frågor om vårt 

samhälle. En skicklig högläsare förmedlar en berättelse, men även mer än så. Hen levererar en 

meningsfullhet till läsningen i form av känslor, stämningar och engagemang. Det ger en 

upplevelse av hur olika texter kan vara uppbyggda. Alla lärare i min undersökning har hållit 

med om att högläsningen är en viktig del av vardagen i skolan, inte bara för dem själva utan 

även för eleverna. För min del är högläsningen av stor vikt i klassrummet, inte bara för att det 

är en mysig stund, utan för att det har ett värde i sig. Som Calkins (a.a.) berättar kan 

högläsningen hjälpa eleverna att utvecklas till självständiga och engagerade läsare som 

effektivt arbetar med sina texter. Därför anser jag att högläsningen inte ska skjutas åt sidan 

eller enbart användas som ett tidsfördriv när det är en kvart kvar av lektionen och alla är klara 

med sina uppgifter. Högläsningen är viktig för elevernas fortsatta utveckling och den ska tas 

på allvar. Jag anser att när du läser högt, speciellt när du läser böcker med ett specifikt 

budskap eller som bryter olika normer i samhället, så ger det underlag för en diskussion som 

inte kan framföras skriftligt. I den muntliga diskussionen kan du enkelt förstå vilka 

värderingar som ligger till grund för det eleverna säger och tänker i och utanför klassrummet 

och kanske varifrån dessa tankar och värderingar kommer. 
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Karin Jönsson (2009, 99ff) menar att högläsning och läsningen i gemenskap kan ge kunskaper 

om individen eftersom texter kan skapa en reflektion kring det egna livet och de erfarenheter 

som en individ har. Böcker bör ha ett brett spektrum och visa olika typer av människor för att 

alla barn ska känna sig representerade (Salmson & Ivarsson 2015, 74ff). Det är känslan av att 

vara en del av samhället som gör att vår demokrati fungerar, och utan den känslan agerar vi 

inte utifrån gällande värderingar. Som en av lärarna i undersökningen svarade så är det viktigt 

att genom böckerna belysa vårt mångkulturella samhälle och jag håller med. Idag finns det så 

många olika familjekonstellationer och olika sätt att identifiera sig själv att det behövs böcker 

som inkluderar mer än den heteronormativa bilden av hur en familj är och hur man ska vara. 

Salmson och Ivarsson (2015, 74ff) menar att högläsningsstunden kan fungera som 

normbyggare, eftersom den hjälper eleverna att sätta sig in i någon annans situation och övar 

det abstrakta tänkandet som är viktigt för den empatiska förmågan. Det är viktigt att böcker 

fungerar som brobyggare för att barnens förståelse för sin omvärld ska utvecklas och förstoras 

ytterligare, men även att de fungerar som en spegel så barnen kan reflektera över sina egna liv 

och finna stöd eller trygghet i att någon annan kanske lever på samma sätt som de själva gör. 

Ett fåtal i enkäten menade att det kan vara bra att läsa en bok som tar upp någonting som just 

nu pågår i en eller flera elevers liv. De kan hitta tröst i att någon annan har samma problem 

och livssituation som de själva, exempelvis alkoholiserade föräldrar. 

 

Någonting jag kort vill ta upp är huruvida lärare medvetet undviker böcker som bryter 

heteronormen. I min undersökning har det framkommit att de flesta lärare inte ”har tänkt på 

att det finns” eller att ”det bara har blivit så” när de blir tillfrågade varför de inte har valt 

regnbågsböcker. Det jag funderar över, och som kan problematiseras, är huruvida det är ett 

omedvetet medvetet val. Är vi så fast innanför vår ram av normativitet att vi i vårt 

undermedvetna väljer bort böcker som bryter mot normen för att de är främmande för oss? 

Personligen försöker jag välja böcker som inbegriper en större mångfald och som gärna får 

bryta mot heteronormen, men även jag har märkt att denna typ av böcker är i princip 

obefintlig inom vissa delar av regnbågsperspektivet. Det finns förvisso ganska många böcker 

om skilsmässobarn, ensamstående föräldrar, flickor som är som pojkar och homosexualitet. I 

centrum står ändå kärnfamiljen med mamma, pappa, barn och husdjur. Det heteronormativa 

livet är i fokus trots att många idag inte alls lever på det sättet. Ändå upplever jag att lärare i 

stor utsträckning väljer böcker som är bekanta för dem, istället för att ta en risk och läsa en 

bok som kan ge en tankeställare både hos en själv och hos barnen. 

 

Barnböcker och valet av dessa kan ha en avsevärd betydelse för eleverna och deras 

uppfattning av sig själva och världen omkring dem. Eftersom böckerna ofta speglar samhället 

och uttrycker exempelvis kulturella värderingar och vad som är typiskt flickigt och pojkigt, 

manligt och kvinnligt. Vi har väldigt tydliga normer som berättar för oss hur vi ska bete oss 

beroende på miljön vi rör oss i. Lärare har dessutom en tendens att förvänta sig olika saker av 

olika kön och beter sig olika gentemot flickor respektive pojkar. Oftast är det pedagoger och 

vuxna i barnens närhet som behöver utbildas och utvecklas inom genusfrågor. Detta betyder 

att när gränsen för genusnormen överskrids av ett barn så utsätts de vuxna i barnets närhet för 

att behöva vidga sina vyer, eller trycka tillbaka barnet in i heteronormen. I exemplet från 

filmen Mitt liv i rosa (Berliner, 1996) som tidigare nämnts finns ett tydligt exempel på hur en 
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vuxen i barnets närhet försöker föra tillbaka barnet i heteronormen för att undvika en större 

konflikt bland de andra barnen och barnet som bryter normen. Även om det innebär att 

barnets lek normaliseras och barnets känslor och uppfattning om sig själv förminskas så vill 

den vuxne till varje pris se till att hen inte bryter mot normen. Om det är för att underlätta för 

barnet eller om det egentligen handlar om en okunskap från den vuxnes sida återstår att 

spekulera kring. Min åsikt är att vi som vuxna är så inrutade i den norm som råder; vi har växt 

upp med den, precis som våra föräldrar och precis som deras föräldrar före dem. Även om 

normen har förändrats till viss del så finns det fortfarande liknande strukturer i dagens normer. 

Det leder till att när någon bryter normen vill vi instinktivt föra tillbaka personen till den norm 

som vi tycker är rätt, även om det betyder att vi trycker ner och försvårar en annan individs 

personliga utveckling, likt läraren i Mitt liv i rosa (a.a.). För att undvika detta bör vi, precis 

som läraren i min intervju sa, utbildas. När vi inte vet någonting om en sak får vi lätt en 

felaktig syn på det och det skapar i sin tur fördomar – kunskap är förståelse. Därför kan vi 

som lärare behöva lite extra hjälp för att komma vidare och utveckla våra tankar kring genus 

och normer. En lärare som besvarat enkäten berättade hur hen, när hen läste för eleverna, 

alltid försökte ha ett normkritiskt perspektiv och förhållningssätt och på så sätt kunna ändra 

ord när bilden blir för snäv. En annan respondent svarade att de ofta hade aktiva diskussioner i 

det tidigare arbetslaget om bland annat transsexualitet och att de utvecklade sin förståelse för 

detta genom att exempelvis läsa artiklar och titta på filmer som tar upp ämnet.  

 

För att barn ska skapa en förståelse av att livet kan se olika ut för olika människor behöver 

man i tid börja prata om det. Här är barnlitteraturen oerhört viktig eftersom alla barn på något 

sätt kommer att komma i kontakt med litteratur. Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munter 

(2005) har i boken Modig och stark – eller ligga lågt studerat innehållet i drygt ett hundratal 

barnböcker för att undersöka mångfaldsperspektivet med en speciell fokus på kön och 

genusroller. Det framkom att i ungefär hälften av fallen var huvudkaraktären i boken av 

manligt kön medan ett tjugotal av titlarna hade kvinnliga huvudkaraktärer. Studier har visat 

att barn och unga tycker att det spelar roll vilket kön huvudkaraktären har för intresset och 

upplevelsen av boken. Med andra ord menas det att när alla grupper i samhället inte 

representeras så tappar elever som hör till minoritetsgrupper lusten att läsa böcker. Om du 

som homosexuell aldrig får känna dig representerad i de böcker du läser så kommer du att 

tröttna förr eller senare eftersom du inte kan sätta in dig själv i huvudrollen i boken. Det 

behöver inte bara handla om böcker, utan det gäller även film och TV-serier. För min del, som 

en tjej som bär på lite extra vikt, har jag många gånger känt att min grupp i samhället inte 

representeras på ett positivt sätt. Precis som att en av mina vänner inte känner sig positivt 

representerad för att hon är halvsomalier och därför inte vit. Jag anser att många inte förstår 

hur stort intryck en ojämn representation av mångfalden gör på barn och unga i dagens 

samhälle. Här är lärarna väldigt viktiga eftersom de har chansen att visa på olika typer av 

böcker med stor mångfald bland karaktärerna. Tyvärr saknas det väldigt mycket böcker som 

bryter heteronormen, någonting som visats i den undersökning som gjorts för detta arbete. 

Alla respondenterna ansåg att det saknades litteratur inom det normbrytande området och att 

det behövdes mer. Det finns ganska mycket litteratur för de äldre tonåren och bilderböckerna 

är på framfart inom normbrytningen, men det saknas böcker för äldre barn och främst 

skolbarn. Som jag nämnde i inledningen kan jag inte annat än hålla med. Det saknas verkligen 
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böcker för alla åldrar som bryter heteronormen. Precis som läraren i intervjun sa så finns det 

många böcker om flickor som bryter normen genom att vara ’pojkiga’, men det finns inte lika 

många böcker där det är tvärtom. Det finns alltså bevis i form av studier som säger att det 

finns skäl att anta att det som barn hör och ser i böckerna inom förskolan och skolan är en del 

av de erfarenheter de har att utgå från när de skapar sin identitet. 

 

6. Sammanfattning och slutsats 
Sammanfattningsvis vill jag kontrollera mina frågeställningar med de resultat jag har fått från 

min undersökning och vad den tidigare forskningen har påvisat. Vi kan inte med säkerhet säga 

att alla lärare enbart delvis påverkas av elevernas hemsituation när de väljer sina 

högläsningsböcker, men en del av lärarna i denna undersökning gör det. Det har framkommit 

att dessa lärare inte medvetet undviker böcker som bryter eller utmanar heteronormen, men att 

de inte har tänkt på att böcker som tar upp vissa delar av regnbågsperspektivet existerar. 

Lärarens uppfattning om elevernas tankegångar var en svår frågeställning med tanke på att det 

bara blev en intervju, men av det drar jag slutsatsen att lärare uppfattar det som att elever tar 

detta på allvar och att det blir allt mindre ovanligt att barn ifrågasätter andras sätt att leva.  

 

Min slutsats är att det inte går att svara för hur andra tänker och tycker. Heteronormativiteten 

råder fortfarande i stor utsträckning även om världen sakta men säkert verkar vakna upp till 

verkligheten. För att underlätta för de framtida generationerna finns det en sak vi kan göra: 

utbilda oss själva och dem omkring oss – kunskap är förståelse.  
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