
________    

EN NORMKREATIV BOKHYLLA
– som ger fler möjligheter!

BÖCKER ÄR FANTASTISKA!
Inte bara för att det är roligt att läsa och utvecklar ordförrådet.  

Litteraturen är också ett utmärkt verktyg för att skapa jämställdhet,  
jämlikhet och att förebygga kränkningar och mobbing.

HUR SER BOKHYLLAN UT?  
Kan alla barn hitta spegling och finns samhällets mångfald  

i sätt att leva och vara representerad i böckerna?  
Ta hjälp av vår checklista för att göra en första analys!

 

       FÖRLAG 

I VÅR VERKSAMHET VILL VI HA EN BOKHYLLA: 

− där alla barn kan känna igen sig i böckerna.

− som utmanar stereotyper och verkar för ett öppet och 
inkluderande samhälle.

− som levandegör och uppfyller förskolans och skolans 
värdegrund och mål.

OLIKA är 

Sveriges första 

värderingsdrivna förlag 

för barn & ungdom! 

Böcker ut & in – ut med stereotyper – in med möjligheter!
www.olika.nu

JA      NEJ  



Familj:

Funktionsvariation:

Genus, könsidentitet & uttryck

Kärlek

Etnicitet, kultur, religion & tro

Vänskap:

JA    NEJ  ANTAL

JA    NEJ  ANTAL
 

       FÖRLAG 

REPRESENTATION – RÄKNA ANTAL!
Varje område har koppling till de olika diskrimineringsgrunderna och normer.

BRA JOBBAT! Nu har du tagit första steget i en normkritisk analys.  
Vänd på sidan så får du tips på hur du kan förändra!

Pappor som är närvarande och omhändertagande. 

Mammor som är närvarande och omhändertagande. 

Barn som har en mamma och en pappa. 

Barn som har två mammor eller två pappor. 

Barn som har en förälder.

Barn som bor på en plats hela tiden. 

Barn som bor på flera platser, till exempel varannan vecka.

Vänskap mellan killar. 

Vänskap mellan tjejer. 

Vänskap mellan tjejer och killar. 

Vänskap mellan yngre och äldre personer.

Barn och vuxna med ljusare hudfärg.  

Barn och vuxna med mörkare hudfärg. 

Familjer där barn och föräldrar har samma hudfärg. 

Familjer där barn och föräldrar har olika hudfärg. 

Kulturella eller religiösa klädesplagg eller symboler.  

Kulturella eller religiösa traditioner eller högtider.

Utan kulturella eller religiösa symboler, traditioner, högtider. 

Barn utan synlig funktionsvariation. 

Barn som utmanar funktionsnormer genom sitt sätt att vara.

Barn med synlig funktionsvariation t.ex. rullstol, glasögon.

Huvudpersoner som omnämns som hen.

En eller flera tjejer som huvudperson. 

En eller flera killar som huvudperson. 

Barn eller vuxna som omnämns som hen.

Killar som är empatiska och omhändertagande. 

Tjejer som är empatiska och omhändertagande. 

Tjejer som tar initiativ, löser problem eller är modiga. 

Killar som tar initiativ, löser problem eller är modiga. 

Killar som beskrivs som snälla, söta eller fina. 

Tjejer som beskrivs som snälla, söta eller fina. 

Killar som är klädda i regnbågens alla färger. 

Tjejer som är klädda i regnbågens alla färger. 

Killar som gråter och är ledsna. 

Tjejer som gråter och är ledsna. 

Tjejer som är arga eller visar ilska. 

Killar som är arga eller visar ilska.

Kärlek mellan två tjejer/kvinnor. 

Kärlek mellan två killar/män. 

Kärlek mellan en tjej/kvinna och en kille/man. 

Kärlek mellan flera personer. 

Kärlek mellan äldre människor. 

Kärlek där någon person omnämns som hen.



________    ”OLIKAs böcker är en 

del av vårt arbete med 

jämlikhet. Barnen uppskattar 

böckerna, de är roliga 

och äventyrliga.”

Annika, pedagog 
och rektor

 BOKPAKET FÖR EN NORMKREATIV BOKHYLLA

Letar du efter smarta verktyg i arbetet med jämställdhet och normkritik?  
Vi har populära bokpaket för både förskola och skola med  

handledningsmaterial som hjälper dig att starta diskussioner och  
fördjupa kunskapen tillsammans med barn och elever.

Vad menas med att OLIKAs böcker  
är normkreativa?

Genom att göra på nya sätt förändrar vi normer så att  
de blir inkluderande och visar olikheter på ett självklart sätt. 

Det normkritiska perspektivet rekommenderas av  
Skolverket som verktyg mot diskriminering och mobbing.

Går det att köpa olikas bokpaket även om vi  
har avtal med någon annan?  

Ja, det går utmärkt eftersom OLIKAs handledningar  
endast säljs via olika.nu

Vill du veta mer om jämställdhet och normkreativitet?  
Kontakta oss på info@olika.nu. Vi har förutom böcker även 

spännande och intressanta utbildningar. 

TIPS: Gör om!  
Byt ut han till hon, eller tvärtom. Testa att använda ordet hen. Läs böckerna på nya sätt.

TIPS: Lägg till!  
Skriv en ny berättels

e 

med barnen. Låna nya
 

böcker på biblioteket. 
Gör 

medvetna inköp och f
yll på 

med det som fattas.

Vi har prisvärda 
paket för både 

förskola och skola!
Läs mer på www.olika.nu

mailto:info@olika.nu

