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Förord 
Att  det  självständiga  examensarbetet  riktades  mot  heteronormen  var  ingen  slump.  En  av  oss  är 
blivande förälder i ett samkönat äktenskap, medan den andre fördjupat sig i genusstudier och HBTQ-
frågor parallellt  med förskollärarutbildningen. Våra personliga erfarenheter och intressen har med 
andra ord navigerat oss i valet av ämne. Det kändes samtidigt aktuellt att studera just heteronormen 
med tanke på det stärkta kravet om aktiva åtgärder som infördes 2017 i diskrimineringslagen (SFS 
2016:828) och som vidare kom att ha inverkan på förskolans likabehandlingsarbete. Men även den 
framtida ändring som sker den 1 juli 2019, där barns sexualitet skrivs in för första gången i förskolans 
läroplan (Skolverket, 2018). I fördelningen av arbete har vi tagit tillvara på varandras styrkor, där vi 
haft goda möjligheter att komplettera varandra under arbetets gång. Tillsammans gjorde vi denna 
uppsats.

Vi vill  tacka vår handledare Catarina Arvidson, som varit  sakkunnig och mycket stöttande under 
arbetets  gång.  Återkopplingen som du givit  oss  har  varit  till  mycket  nytta.  Även tack till  Anneli 
Hansson som i startskottet av denna uppsats visat engagemang för våra tankegångar och som vidare 
uppmuntrat  oss  till  att  undersöka  området.  Motivationen  du  gav  oss  har  bidragit  till  en  god 
arbetsprocess mellan oss studenter.
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Abstrakt 
Med utgångspunkt i  queerteori och dess problematisering av heteronormativitet så har vi med en 
kvalitativ innehållsanalys analyserat hur svenska förskolor beskriver sitt främjande och förebyggande 
arbete i  planen mot diskriminering och kränkande behandling. Detta gjordes med en avgränsning 
utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck. Vi har undersökt 
om  heteronormen  finns  omnämnd  samt  granskat  om  det  förekommer  skillnader  mellan  HBTQ-
certifierade och icke-certifierade verksamheter. Forskning visar att barn förhåller sig till normen redan 
i förskolan, innan de upptäckt sin egna sexuella identitet och vidare normaliserar den i deras lek och i 
samspel med andra kamrater (Gansen, 2017). Detta skapar ett motstridigt förhållande till kommande 
läroplansändring, där barns sexualitet skrivs in för första gången i förskolans läroplan (Skolverket, 
2018). Totalt 22 förskolors planer undersöktes varav hälften av dem var HBTQ-certifierade. Studiens 
resultat visar att synliggörandet av olika familjekonstellationer är en återkommande insats, men också 
att barn ska kunna uttrycka sig i verksamheten utan att behöva begränsas av starka könsnormer. Det 
framkommer även vara viktigt att skapa ett klimat som kännetecknas av acceptans och trygghet, där 
vuxna är goda förebilder och närvarande bland barnen. Av de 22 granskade planerna så förekom 
heteronormen omnämnd i ett av de insamlade dokumenten, där de yngre barnen inte inkluderas i 
arbetet.  De  skillnader  vi  fann  mellan  dessa  verksamheter  är  att  flera  av  de  HBTQ-certifierade 
applicerar normkritiska och normkreativa beskrivningar i sina formuleringar. Ett flertal uppger också 
att  de  har  en  särskild  HBTQ-grupp  som  samverkar  tillsammans  med  andra  HBTQ-certifierade 
verksamheter, vilket de icke-certifierade inte nämner något om. 
 
Nyckelord: Diskriminering, Förskola, HBTQ, Heteronormen, Kränkande behandling, Queerteori
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Introduktion 

Inledning 
Varje år upprättar svenska förskolor en plan mot diskriminering och kränkande behandling som rör 
likabehandlingsarbete.  Avsikten  med  planen  är  att  systematiskt  och  målmedvetet  förebygga 
diskriminering,  trakasserier  och  kränkande  behandling,  samt  skapa  en  verksamhet  där  alla  barn 
känner  sig  trygga  (DO,  2015).  Kravet  grundar  sig  i  två  lagar,  skollagen  (SFS  2010:800)  och 
diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Svaleryd och Hjertson (2018) ser det förebyggande arbetet som 
det absolut bästa sättet att förhindra kränkningar och trakasserier från att inträffa. Dock visar det sig 
vid en tidigare granskning utförd av Skolinspektionen (2009) att många verksamheter haft bristande 
och otillfredsställande planer, där ett förebyggande arbete ofta har saknats. Den 1 januari 2017 kom 
därför  förskolans  likabehandlingsarbete  att  stärkas  genom  ett  införande  av  nya  krav  om  aktiva 
åtgärder i diskrimineringslagen (SFS 2016:828). Med aktiva åtgärder förklarades att undersöka och 
analysera om det finns risker eller andra hinder som kan leda till diskriminering, men också att vidta 
åtgärder, följa upp och utvärdera. 

I  vår  studie är  det  övergripande temat heteronormen,  som kännetecknar en förväntan på att  alla 
människor är eller förväntas bli heterosexuella och som vidare påverkar vår förståelse av kön och 
sexualitet (RFSL, 2015). Den forskning som vi har granskat visar på hur barn förhåller sig till normen 
redan i förskolan, innan de upptäckt sin egna sexuella identitet och vidare normaliserar den i deras lek 
och i samspel med andra kamrater (Gansen, 2017). Barn uppvisar en skeptisk hållning till samkönade 
relationer,  när  det  heterosexuella  äktenskapet  ses  som  ett  eftersträvansvärt  mål  med  livet 
(Bartholdsson, 2010). Leken beskrivs på så sätt innehålla förutbestämda regler och har då ingen plats 
för avvikelse utanför heteronormen (Bartholdsson, 2010; Gansen, 2017; Gunn, 2011; Hellman, 2010). 
Vuxna tenderar även att romantisera barns vänskapliga relationer och förväntar sig att de identifierar 
sig  som heterosexuella  (Bartholdsson,  2010;  Gansen,  2017;  Gunn,  2011).  Detta  problematiseras  av 
Salmson (2017) som framhäver en risk med att kontinuerligt förutsätta att små barn kommer leva som 
heterosexuella  senare  i  livet,  då  det  bidrar  till  att  upprätthålla  samhällets  starka  heteronorm och 
befästa andra sexualiteter som avvikare. Barn till icke-heterosexuella föräldrar som växt upp utanför 
den heteronormativa ramen vittnar samtidigt om att de ofta blivit utsatta både fysiskt och psykiskt 
(Nordén, 2018). Då alla förskolor har barn som kommer att leva som hetero-, homo- eller bisexuella, 
även asexuella (Salmson & Ivarsson, 2015), samt att det idag växer upp allt fler barn i regnbågsfamiljer 
(Nordén, 2018), så fann vi det angeläget att studera sexualitetsfrågan i förskolan. Särskilt med tanke 
på den ändring som sker den 1 juli 2019 i förskolans kommande läroplan:

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. (Skolverket, 2016, s. 4)

Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. 
(Skolverket, 2018, s. 5)

Diskrimineringsgrunden sexuell läggning omfattar nu även barnets sexualitet,  som tidigare endast 
berört “någon anhörig” till barnet. Denna ändring ställer nya krav på förskolan och som samtidigt står 
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i ett motstridande förhållande till den forskning som vi tidigare presenterat. Det pedagogiska problem 
som vi  ser  är  att  ändringen inte  är  samstämmig med att  barn lär  sig  att  följa  en heteronormativ 
ordning, och finner därför ett intresse av att studera företeelsen närmare. I Skolverkets rapport (2009) 
framkommer det även att en del förskolor anser sig inte beröras av frågor kring sexuell läggning, och 
att det normkritiska perspektivet ofta varit en saknad pusselbit som behöver implementeras i arbetet 
(Salmson, 2017). Vi vill  därför i  vår studie analysera hur det främjande och förebyggandet arbetet 
formuleras i de planer mot diskriminering och kränkande behandling som förskolor upprättar, för att 
kunna se om heteronormen finns med som åtgärd. När vi ser att en del förskolor väljer att HBTQ-
certifiera sig,  så  fann vi  det  intressant  att  se  om det  förekommer några skillnader mellan HBTQ-
certifierade och icke-certifierade verksamheters planer. Vi hade funderingar om dessa verksamheter 
har ett mer välutvecklat värdegrundsarbete, då de utbildat sig i dessa frågor.

Begreppsdefinitioner  

HBTQ  är  ett  paraplybegrepp  för  homosexuella,  bisexuella,  transpersoner  och  queera  uttryck/
identiteter.  Bokstäverna  H och  B  rör  någons  sexuella  läggning,  medan T  handlar  om hur  någon 
definierar  och  uttrycker  sitt  kön.  Q  står  för  queer,  som  både  kan  röra  sig  om  sexuell  läggning, 
könsidentitet,  relationer  och  sexuell  praktik,  men  som  också  kan  förstås  som  ett  kritiskt 
ställningstagande till dominerande normer (RFSL, 2015).  
 
HBTQ-certifierad förskola används som begrepp i studien som uppger att den undersökta förskolan  
har utbildat sig via RFSL (2018a) och certifierat sin verksamhet i HBTQ-frågor.  
 
Icke-certifierad förskola betyder i denna studie att förskolan inte genomgått någon HBTQ-certifiering 
via RFSL (2018a). Dessa verksamheter kan ha andra certifieringar eller inriktningar, men för att skilja 
dem åt har vi valt att kalla dem för icke-certifierade.  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Bakgrund 
I  bakgrunden presenterar  vi  tidigare  forskning  som gjorts  på  området  under  fyra  olika  teman.  I 
stycket reproduktionen av heteronormativitet i förskolan belyser vi studier som visar på hur heteronormen 
blir påtaglig och vilka konsekvenser den ger i verksamheten. Fortsättningsvis under förhållningssätt 
som kan främja eller störa heteronormen lyfter vi fram Gansens (2017) kunskapsbidrag om hur pedagoger 
både  aktivt  kan  främja  eller  motverka  heteronormativitet.  I  HBTQ-certifiering  och  queera  motstånd 
uppmärksammar vi en diskurs där HBTQ-tematik både efterfrågas och ifrågasätts (Sotevik, 2019). Vi 
har  också  valt  att  sätta  oss  in  i  regnbågsbarnens  perspektiv  under  regnbågsbarnens  erfarenheter  av 
heteronormativ utbildning. Vi avslutar avsnittet med en kort sammanfattning.  

Reproduktionen av heteronormativitet i förskolan 

I Gansens (2017) etnografiska studie så undersöktes återskapandet av heteronormativitet mellan barn 
och pedagoger i tre förskolor i Michigan, USA. Observationerna som gjordes under tio månader visar 
ett flertal exempel på hur barn så tidigt som i förskolan förhåller sig till heteronormen och vidare 
normaliserar den i deras lek och i samspel med andra kamrater. Detta före innan de upptäckt eller 
uttalat sig om sin egna sexuella identitet. Barnen reproducerar heteronormativitet genom att redogöra 
att det går att vara två brudar i bröllopsleken, så länge de har varsin man att gifta sig med. Men också 
genom att motstridigt påtala att det bara får vara en mamma i leken, och inte två, när ytterligare ett 
barn vill  vara  mamma.  Det  barnet  i  sin  tur  hänvisas  då till  en mer lämplig  genusroll.  Forskaren 
redogör här att barnen illustrerar sin kunskap om heteronormativitet, att samkönade giftermål och 
relationer  ses  som  något  avvikande  och  som  inte  är  tillåtet  för  att  kunna  upprätthålla  normen. 
Villkoret  om  att  det  bara  får  vara  en  mamma  i  leken  var  dessutom  förekommande  i  samtliga 
verksamheter  som  Gansen  undersökte,  trots  att  det  fanns  barn  som  hade  lesbiska  föräldrar. 
Återskapandet  reproduceras  även  av  de  vuxna,  när  en  pojke  och  flicka  leker  tillsammans  så 
romantiseras deras relation och pedagogerna talar om att de är kära i varandra och söta tillsammans, 
till skillnad från när två flickor leker med varandra då de istället talar om att de är bästa kompisar. Det 
förekom även situationer i studien där de uppmuntrade pojkar och flickor till att pussas.

Gunn (2011) har i likhet med Gansen (2017) försökt åskådliggöra hur heteronormen genomtränger 
barns tidiga utbildning via fokusgruppsintervjuer med lärare och lärarutbildare i Nya Zeeland. Där 
diskuterades heteronormer,  homofobi  och heterosexism,  som vidare undersöktes  med hjälp av en 
diskursanalys.  Genom  att  studera  de  normer  och  antaganden  som  diskuterats  i  samband  med 
uppfattningar  om sexualitet,  kön  och  familj,  så  visar  studien  att  de  är  nära  sammanfogade  med 
heterosexualitet,  och att  heteronormen har en genomslagskraft i  arbetet med unga barn och deras 
familjer. Ett exempel som presenteras är när en lärare omdefinierar ett barns uttryck till förväntad och 
normativ maskulinitet, genom att säga att pojken som har en klänning bär en kilt, och förklarar att 
pojkar  och män använder det  i  Skottland.  Normaliseringen av pojkens klänning menar forskaren 
tyder på att pojkens identitet antas vara heterosexuell. Att kalla pojkens föräldrar för modiga talar 
dessutom för  att  det  måste  finnas  någon överträdelse  av  en  standard,  förväntan  eller  norm som 
uppstår, och att det är här heteronormativitet blir synligt enligt forskaren. Ett annat exempel som lyfts 
fram i studien, och som även går att se mönster till Gansens (2017) observationer, är när en pojke inte 
kan acceptera ett giftermål mellan två flickor i leken. Pojken förväntar sig istället att det är han som 
ska vara brudgummen, och hänvisar till att samkönade äktenskap inte är tillåtna. Dock en skillnad 
mellan deras  iakttagelser  är  att  i  Gunns (2011)  exempel  stör  ena flickan heteronormen genom att 
motsätta sig pojkens påstående, och istället bekräftar att det går att gifta sig med någon av samma 
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kön.  Detta  resulterar  i  att  heteronormativiteten  motverkas.  Pojken  däremot  hamnar  utanför  den 
pågående  leken,  vilket  forskaren  menar  också  kan  ses  som  en  konsekvens  av  den  dominerande 
konstruktionen av familjen. Även fast Gansens (2017) och Gunns (2011) metodval skiljer sig åt så är 
deras slutsatser mycket liktydiga och trovärdiga.

Svenska studier 
I svensk kontext så fann vi Bartholdsson (2010), Hellman (2010) och Lundins (2013) studier som berör 
heteronormativitet i förskolan. Bartholdsson har genom intervju och deltagande observation studerat 
hur  barn  i  åldern  fem  till  sex  år  konstruerar,  rationaliserar,  förhandlar  och  reproducerar  en 
heteronormativ  ordning.  I  olika  sammanhang  så  kom  kärlek  och  familjebildning  att  vara  ett 
återkommande tema i undersökningen, där forskaren tydliggör: “barnen intog ofta en skeptisk hållning 
till  samkönade  relationer,  med  förklaringen  att  det  skulle  innebära  problem  med  att  följa  den  tänkta 
livslinjen”  (Bartholdsson,  2010,  s.  138).  Med  livslinje  menar  Bartholdsson  att  barnen  ser  det 
heterosexuella äktenskapet som eftersträvansvärt mål med livet. Det framkommer även ur studien att 
förskollärarna  varit  nyfikna  på  vad  barnen  uttalade  sig  om  under  intervjuerna,  och  att  en  lätt 
förvåning uppkommit när de fått vetskap om att sexuell läggning varit samtalsämne. En förskollärare 
uttrycker  i  samtal  med  forskaren  att  ämnet  aldrig  tidigare  diskuterats  bland  barnen,  vilket 
Bartholdsson problematiserar och förklarar att barnen visst uttalar sig om att vara kär och vem de kan 
vara kär i, men att heterosexualitet inte urskiljs som en sexuell läggning utan ses som något självklart 
och tas för givet. Forskaren lyfter fram heteronormativa sagor och sånglekar som exempel där barn 
kommer i kontakt med ett “heterosexuellt livsmanus”, eller den till synes självklara heteronormativa 
familjebildningen i mamma-pappa-barn leken. Bartholdsson följde även en barngrupp i förskoleklass, 
där  forskaren  fann  en  romantisering  kring  två  barn,  Kajsa  och  Emil,  som  lekte  tillsammans  på 
rasterna. Efter att Kajsa återkommande blivit retad av Emma, som hävdat att hon är kär i Emil och 
inte lämnar dem ifred, så söker Kajsa upp deras förskollärare efter stöd. Istället för att tala med Emma 
så gör förskolläraren ett antagande och förklarar för Kajsa att Emma också är kär i Emil, och säger att 
hon förmodligen är svartsjuk över deras relation. Det här visar på att även förskolläraren tolkar deras 
relation som mer än vänskaplig, och går att se tydliga mönster till  vad Gansen (2017) funnit i  sin 
studie.  Bartholdsson  (2010)  förklarar  att  de  könsöverskridande  kontakterna  mellan  barnen 
återkommande tolkades som heterosexuell parbildning istället för vänskap.

I Hellmans (2010) etnografiska studie riktades fokus mot normer om “pojkighet”. Forskaren synliggör 
leken “pussjaga” och förklarar att det är en av alla de praktiker där barnen lär sig och återskapar 
heteronormativitet. Genom att flickor förväntas jaga pojkar och tvärtom så finns inget utrymme för 
någon förhandling, utan leken har förutbestämda regler och kan ses som ett lärande av heterosexuell 
romans. Ett annat populärt tema som lyfts fram i studien är prinsesslekar, som avslutningsvis handlar 
om  att  gifta  sig  med  en  prins.  Resultatet  visar  hur  normerande  blickar  och  diskurser  om 
heteronormativ romans kan leda till att både flickor och pojkar riskerar att uteslutas, och normer om 
framtida giftermål kan göra det svårt för barn att skapa vänskapliga lekrum. Likheter kan göras till 
både Gansen (2017) och Gunns (2011) studier. I en av Hellmans (2010) observationer görs en pojke till 
åtlöje genom att bli kallad “löjlig pojkprinsessa” och blir offentligt utskrattad. Forskaren menar att 
detta är ett exempel på hur barn lär sig var gränserna går för pojkar och normer om skönhet. Till 
skillnad  från  Hellman  (2010)  och  Bartholdsson  (2010),  så  utgår  Lundins  (2013)  studie  från  ett 
lärarperspektiv.  Genom  skriftliga  redogörelser  från  medlemmar  i  ett  HBT-nätverk  så  synliggör 
forskaren upplevelser om hur det är att vara homo- eller bisexuell lärare i en pedagogisk verksamhet, 
där konsekvenserna av heteronormativitet kan förstås både som ett bestridande, en anpassning och ett 
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undvikande. Homosexuella eller bisexuella lärare anger att de tvingas invända och det uttrycks ur 
studien att de ibland behöver undvika vissa samtalsämnen och känsliga situationer. Det är alltså inte 
bara mellan barn-barn eller barn-lärare som heteronormativitet gör sig påtaglig, utan också mellan 
lärare  i  verksamheten.  Det  beskrivs  samtidigt  att  en  lärare  kan  ses  som  en  viktig  förebild  i 
verksamheten,  genom  att  öppet  berätta  om  sig  själv  som  vidare  kan  ge  en  positiv  relation  till 
homosexualitet. 

Förhållningssätt som kan främja eller störa heteronormen 

Den tidigare nämnda studien av Gansen (2017) visar inte enbart  exempel på hur verksamheterna 
genomsyras  av  heteronormativitet,  utan  synliggör  även  de  situationer  där  pedagoger  och  barn 
utmanar heteronormen och visar när ett  normbrytande sker.  Forskaren har därigenom funnit  fyra 
olika förhållningssätt kopplat till  sexuell  socialisering som pedagoger i  förskolan använder sig av: 
främjande, restriktivt, passivt eller störande förhållningssätt. Det främjande förhållningssättet kan förstås 
som  där  pedagogen  aktivt  understödjer  eller  uppmuntrar  till  heteronormativitet,  genom  att 
exempelvis läsa traditionella sagor, engagera barn i heteronormativa lekar samt att romantisera flickor 
och pojkars vänskapsrelationer. I det restriktiva förhållningssättet så förklaras pedagoger vara mer 
återhållsam, genom att framställa homosexuella relationer som något vänskapligt istället för kärlek, 
samt kliver  in  och bestämmer över  barns  engagemang i  sexuella  diskurser  och praktiker.  Barnen 
hänvisas då till att spara deras pussar till enbart familjemedlemmar och relationer tonas ned. Detta 
kan relateras till Bartholdssons studie (2010), där en förskollärare uppger att förskolan inte diskuterat 
sexuell läggning bland barnen. Där pedagoger inte ingriper eller kommenterar barns handlingar kan 
kopplas till det passiva förhållningssättet förklarar Gansen (2017), som kännetecknas av att pedagogen 
förbiser det som sker utan disciplinära konsekvenser. Det handlar främst om att pojkar ges könsmakt 
över flickors kroppar utan deras samtycke, och som går att ses som ett lärande av maskulinitet hos 
pojkar. Det störande förhållningssättet kännetecknas av att pedagoger erkänner och visar acceptans av 
motsatta uppträdanden av sexualitet, genom att exempelvis förklara för barnen att kvinnor kan gifta 
sig med varandra och även bekräfta att det går att vara två mammor i en lek genom att aktivt ingripa i 
konversationer mellan barn. 

HBTQ-certifiering och queera motstånd 

Utifrån de två olika barndomsarenorna förskola och barnkultur så har Sotevik (2019) fördjupat sig i 
relationen mellan queerhet och föreställningar om barn och barndomen. Forskaren har i två fallstudier 
undersökt  vilka  möjligheter  samt  begränsningar  som  ger  sig  tillkänna  där  HBTQ-tematik  har 
introducerats. Först genom semistrukturerad gruppintervju med fem pedagoger och en förskolechef i 
en  svensk  förskola,  som vid  undersökningen  nyligen  HBTQ-certifierat  sig.  Men också  genom att 
analysera  en  populär  barnserietidning  och  dess  efterföljande  debatt  kring  innehållet  efter  att  två 
karaktärer  skildras  som  ett  lesbiskt  par.  Fallstudierna  sammanfördes  därefter,  där  Sotevik  fann 
liknelser  i  att  heterosexualitet  passerar  dessa  barndomsarenor  obemärkt  förbi,  till  skillnad  från 
queerhet, som väcker uppmärksamhet bland de vuxna. Det framgår ur båda fallstudierna att queerhet 
efterfrågas, men samtidigt är något som ifrågasätts.  

I den första fallstudien förklaras kompetensen vara den bakomliggande orsaken till varför förskolan i 
studien  valt  att  HBTQ-certifiera  sig.  Kunskapen  kan  därmed  enligt  Sotevik  (2019)  förstås  som 
efterfrågad bland pedagoger för att kunna åstadkomma ett välutvecklat värdegrundsarbete. Forskaren 
förklarar samtidigt att det kan ses som ett erkännande, något som Gansen (2017) menar finns i det 
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störande förhållningssättet och som motverkar heteronormativitet. Det framkommer även att många 
inom förskoleverksamheten såväl politiker ställde sig entusiastiska och positiva till beslutet. Trots stöd 
i  förskolans  val  om  att  certifiera  sig,  så  har  det  på  samma  gång  funnits  farhågor  kring  hur 
vårdnadshavare skulle reagera över det nya inslaget. Förskolechefen förklarar i studien att inför deras 
föräldramöte där HBTQ-certifieringen skulle presenteras fanns en mängd frågor i åtanke och att de 
skulle vara förberedda på kritiska kommentarer. Sotevik (2019) belyser här att vårdnadshavarna ses 
som potentiella motståndare när förskolan inte på förhand kunde veta hur certifieringen skulle tas 
emot.  Detta  blir  intressant  när  samma  verksamhet  tidigare  genomgått  både  litteratur-  och 
miljöcertifiering, men inte alls haft samma farhågor kring mottagandet bland vårdnadshavare. Där 
uttrycker  arbetslaget  att  HBTQ-certifieringen  varit  mer  djupgående  och  har  sin  koppling  till 
värdegrunden, vilket de andra certifieringarna inte berör och gör det mer personligt och känsligt. 
Uppmärksamheten kring queerhet blir därmed påtaglig medan litteratur och miljön förbises. Det visar 
sig senare att vårdnadshavarna ser HBTQ-certifieringen övervägande positivt vid föräldramöten, men 
det förklaras i studien att det även förekommer kritik. Vårdnadshavare har visat sitt missnöje implicit 
genom att  låta  deras  barn stanna hemma eller  hämtas  tidigare  den dag som förskolan firade sin 
HBTQ-certifiering.  Ett  annat  exempel  som  Sotevik  lyfter  fram  är  ett  utvecklingssamtal  med  en 
upprörd vårdnadshavare, där missbelåtenhet har väckts när en av böckerna i bokpåsen som förskolan 
skickat med hem innehöll en samkönad relation. De negativa reaktionerna som uppstått har därmed 
inte  kritiseras  öppet,  utan  mer  tillkännagetts  under  enskilda  samtal  eller  genom  underförstådda 
handlingar. Detta gör att forskaren ser en ömsesidig oro mellan vårdnadshavare och verksamheten 
om HBTQ-certifieringens legitimitet. De andra böckerna som omfattades av heterosexuella relationer 
är heller inget som kommer på tal under utvecklingssamtalet. 

I  den  andra  fallstudien  så  genomförde  Sotevik  (2019)  en  analys  av  en  barnserietidning  efter  att 
tidningens publikation blivit uppmärksammad och omdebatterad i media. Åskådliggörandet av ett 
lesbiskt par fyllde kommentarsfälten med olika synpunkter, tillhörande fyra skilda nyhetssidor via 
internet. Totalt fann forskaren 326 kommentarer, varav 124 av dem uttryckte en klar ståndpunkt. Tre 
fjärdedelar som gillande och en fjärdedel som ogillande. Den vanligaste diskursen handlade om att 
barn ska lära sig allas lika värde, genom respekt för olikheter och tidigt få kännedom om att kärleken 
är villkorslös. En annan förekommande argumentation som gör tidningen nutida och speglar dagens 
samhälle var vikten av att presentera andra familjekonstellationer än den heterosexuella, då barn idag 
lever  i  regnbågsfamiljer.  Här  anklagades  samtidigt  en  del  i  de  olika  forumen  för  att  vara 
bakåtsträvande,  gammaldagsa  eller  outbildade  i  sina  formuleringar  om  de  uttryckte  negativa 
kommentarer. Bland de ogillande utsagorna så resonerar en del att barn inte ska föras samman med 
sexuell praktik eller vuxnas relationer, utan något de ska undanhållas ifrån och istället får ta ställning 
till  när  de  är  vuxna.  Det  här  kan  relateras  till  Gansens  (2017)  restriktiva  förhållningssätt,  som 
kännetecknas av att  relationer tonas ned och att  barn inte ska engageras i  sexuella  diskurser och 
praktiker. Det förekom också en annan variant där skribenterna är kritiska till  homosexualitet och 
kallar det för HBTQ-propaganda, samt där en del föreskriver det som onormalt. 

Regnbågsbarnens erfarenheter av heteronormativ utbildning 

I Nordéns avhandling (2018) intervjuades barn till icke-heterosexuella föräldrar i syfte om att ta del av 
deras erfarenheter och upplevelser i olika domäner. En av dessa domäner är den institutionella, som i 
detta fall  beskrivs som utbildning. Genom semistrukturerade intervjuer deltog 28 personer mellan 
15-37 år i studien. Informanterna i avhandlingen beskriver en upplevelse av att de behöver utbilda 
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omgivningen eftersom det finns bristande kunskap inom området, samt att det förekommer en stark 
heteronorm inom skolans värld. Avhandlingen visar även att barn till icke-heterosexuella föräldrar har 
en  tendens  att  kopplas  ihop  med  irrelevanta  problem.  Exempelvis  berättar  en  informant  om  att 
faderns sexualitet antogs som ett problem för barnet och därför ansågs hen behöva en samtalskontakt. 
Vidare beskrivs också en situation där personal ser barnets mammas sexualitet som orsaken till ett 
bråkigt beteende. Trots att det inte är barnet självt som via sin sexuella läggning eller könsidentitet 
avviker från normen blir barnet utsatt. En intressant reflektion är då att skolan problematiserar andra 
sexualiteter än de heteronormativa som något avvikande eller sjukligt. Flertalet informanter beskriver 
skolans utbildning som bristfällig samt att lärares kompetens och förtroende gentemot elever med en 
icke-heteronormativ bakgrund har en låg nivå. Nordén (2018) förklarar att studien visar på lärares 
brist  kring  medvetenhet  och  förståelse,  samt  ett  bristande  förhållningssätt  gentemot  dessa 
regnbågsbarn. Lärarnas roller har därmed uppfattas mer som svikande än stöttande. De diskussioner 
som  förts  i  skolan  upplevs  som  heteronormativa  samt  att  ingen  respekt  förekommer  gentemot 
eventuella  HBTQ-personer  eller  dess  anhöriga i  verksamheten.  Ett  antagande sker  då om att  alla 
närvarande i verksamheten passar in i den heteronormativa ramen. 

Nordén (2018)  fann ur  intervjuerna  tre  olika  strategier  som barn till  icke-heterosexuella  föräldrar 
använder sig av: utbildande, konfrontativ samt döljande. Utbildande leder till mindre fördomar, större 
nyfikenhet och acceptans menar en av informanterna. Genom att stå upp för sin familjekonstellation 
och försvara sig via en konfrontativ strategi möter regnbågsbarnen en ökad förståelse istället för en 
upplevd utsatthet. Enligt flera informanter framgår det vara en av flera strategier de använt sig av. Det 
påtalas även att informanterna behövt använda sig av dessa strategier redan i förskolan för att skydda 
sig  själva  från  okunskap  i  omgivningen.  En  uppgivenhet  att  ständigt  behöva  förklara  sin 
familjekonstellation istället för att omgivningen ser en självklarhet kring att familjer kan se olika ut 
framkommer under Nordéns intervjuer. En annan strategi som några informanter delar med sig av är 
döljande. Ett döljande innebär ett undvikande av samtalsämnet för att skydda sig själv från utsatthet. 
En  informant  beskriver  hur  hen  aktivt  valde  att  dölja  eller  undvika  längre  samtal  kring  sin 
familjesituation för att slippa förklara sig och bli bemött med oförståelse. Avhandlingen visar alltså på 
att barn till föräldrar utanför den heteronormativa matrisen ofta blir utsatta både fysiskt och psykiskt i 
skolan och behöver ofta försvara sin familj genom olika strategier såsom utbildande, konfrontativa 
och döljande. Det råder alltså ingen tvekan om att en stark heteronorm existerar även i skolans värld 
samt att den även gör avtryck redan i förskolan enligt Nordéns studier.

Sammanfattning 
Tidigare  forskning  visar  på  att  heteronormativitet  är  återkommande  i  förskolans  verksamhet  och 
samtidigt återskapas av både vuxna och barn (Bartholdsson, 2010, Gansen, 2017; Gunn, 2011; Hellman, 
2010;  Lundin,  2013;  Nordén, 2018;  Sotevik,  2019).  De konsekvenser som framkommer är att  barns 
vänskapliga relationer tolkas och romantiseras som heterosexuell  parbildning (Bartholdsson,  2010; 
Gansen 2017),  och att lekar visar sig har förutbestämda regler som gör att det inte finns plats för 
avvikelse  utanför  heteronormen  (Bartholdsson,  2010;  Gansen,  2017;  Gunn,  2011;  Hellman,  2010). 
Beroende på vilket förhållningssätt pedagoger har, så kan heteronormativitet både främjas och störas 
(Gansen, 2017). Det återges även en diskurs om att queerhet väcker uppmärksamhet bland vuxna, till 
skillnad från heterosexualitet som passerar obemärkt förbi (Sotevik, 2019). Vidare när barnen börjar 
skolan så vittnar barn till icke-heterosexuella föräldrar om ett flertal brister inom skolväsendet, där en 
större risk för utsatthet förekommer (Nordén, 2018).
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Syfte 
Syftet  med  följande  studie  var  att  analysera  hur  svenska  förskolor  beskriver  sitt  främjande  och 
förebyggande  arbete  i  planen  mot  diskriminering  och  kränkande  behandling,  utifrån 
diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck.  

Frågeställningar 

• Hur formuleras det främjande och förebyggande arbetet?
• Finns heteronormen omnämnd?
• Förekommer  det  skillnader  i  formuleringarna  mellan  de  HBTQ-certifierade  och  icke-certifierade 

verksamheterna?
• Om så är fallet, vilka skillnader?
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Teoretisk utgångspunkt 
Fortsättningsvis kommer vi att beskriva den queerteoretiska utgångspunkt som studien omfattas av. 
Först  genom att  redogöra vad queerteori  innebär,  till  att  vidare  beskriva hur  teorin  både har  sin 
koppling till begreppet heteronormativitet och hör ihop med den heterosexuella matrisen.

Queerteori 
Ambjörnsson  (2016)  beskriver  processer  av  normalisering  som  ett  av  queerteorins  mest  centrala 
område,  där  ett  fokus  kring  föreställningar  om  vad  som  är  normalt  och  vad  som  är  avvikande 
problematiseras. En utgångspunkt är att normaliseringen är förenad med makt. Förståelsen av kön, 
sexualitet och identitet är även den en grundläggande del av queerteorins anspråk (Bromseth, 2010), 
och teorin vilar på ett poststrukturalistiskt tankesätt som innebär att historiska, politiska, språkliga, 
sociala och diskursiva faktorer har betydelse (Berg & Wickman, 2010). Ambjörnsson (2016) tydliggör 
samtidigt  att  det  inte  är  någon  enkel  uppgift  att  definiera  begreppet  queer  eller  att  förstå  vad 
queerteori handlar om. Forskaren menar att queer är mångtydigt och kan röra sig om normbrott, teori, 
mångfald samt aktivism, men också att ses som konstig eller avvikande: “Queer ska alltså inte betraktas 
som en tydlig och avgränsbar identitet. Snarare är det ett kritiskt förhållningssätt till det normativa” (2016, s. 
28).  Vi  har i  vår studie applicerat  det  kritiska förhållningssättet  i  diskussionsdelen,  där vi  försökt 
förstå resultatet i relation till den forskning som vi presenterat i bakgrunden och till vårt syfte samt 
frågeställningar.

Heteronormativitet 
Gunn (2011) förklarar heteronormativitet som en överlägsen och privilegierad standard. Det problem 
som en queerteoretiker ser med heteronormativitet är att ett heterosexuell liv framställs som det mest 
eftersträvansvärda  och  självklara  sättet  att  leva  (Ambjörnsson,  2016).  Detta  medför  att  andra 
sexualiteter  osynliggörs  eller  ses  som  avvikande  (Bromseth,  2010).  Genom  att  undersöka  hur 
heteronormen framställs och upprätthålls, så förklarar Ambjörnsson (2016) att en queerforskare kan se 
vilka följder den ger. Strålkastarljuset riktas på så sätt inte mot de personer med annan könsidentitet 
eller sexuella preferenser än den normativa, utan snarare mot hur normen och föreställningar vävs 
samman och tillsammans skapar uppdelning och hierarki (a.a.).

Den heterosexuella matrisen 
Begreppet  kön  används  i  de  flesta  sammanhang  för  att  kunna  särskilja  människor,  då  utifrån 
grupperna kvinnor och män (RFSL, 2015). Dock kan begreppet kön brytas ned i fyra olika delar, och 
ses utifrån kropp, juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck. Kroppen kan definiera könet både inre 
och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. Det är alltså mer en skala och inte endast 
två kön. Det juridiska könet är det kön som står registrerat i folkbokföringen, som tilldelas vid födseln 
och baseras på vilket könsorgan en föds med. En persons självupplevda kön kallas för könsidentitet och 
hur en person uttrycker sitt kön, exempelvis genom attribut som kläder, frisyr, kroppsspråk etcetera är 
det  som  benämns  könsuttryck  (a.a.).  Den  uppmärksammade  och  välkända  könsteoretikern  Judith 
Butler har genom sitt självkallade “genustrubbel” tagit på sig rollen som upprorsmakare, genom att 
störa den fördom om att vi föds med ett biologiskt kön och därmed förväntas uppträda på ett visst 
sätt  (Butler,  2007).  Det  Butler  problematiserar  är  att  med  könet  medföljer  ofta  en  tydlig 
genuskonstruktion, som innebär att män ska uppträda maskulint och kvinnor feminint för att kunna 
framstå  genusbegripliga.  De  förväntas  även  ömsesidigt  ha  ett  begär  efter  varandra.  Den 
heterosexuella matrisen som skapats av Butler kan därmed förstås som en ram, som förklarar den 
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specifika ordning som begränsar andra identiteter att finnas genom att behöva ses som avvikande 
(Ambjörnsson,  2016).  Ambjörnsson  förenklar  matrisen  genom  att  förklara  att  det  handlar  om  att 
kvinnor och män ses som de enda kategorierna, och att de ställs kroppsligt och beteendemässigt i 
motsats till varandra för att vidare förväntas begära varandra. Butlers bidrag kan därmed ses som en 
viktig och nödvändig reflektion över genus.
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Metod 
I följande del så kommer vi att redogöra hur studien genomförts och konkretisera hur vi gått tillväga 
vid litteratursökning, datainsamling och bearbetning av analysmetod. Vi kommer även behandla de 
forskningsetiska överväganden som undersökningen omfattas av samt beröra studiens trovärdighet 
och tillförlitlighet. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.

Litteratursökning 
I litteratursökningen så använde vi oss utav ämnesdatabasen  Education Resources Information Center 
(ERIC) där vi  sökte på ”heteronormativity” or ”heteronorm” or ”heteronormative”,  i  kombination 
med ”early childhood education” or ”preschool” or ”kindergarten”. Ett flertal artiklar kunde kopplas 
till förskolan, men när vi prövade att utesluta sökkombinationen så fann vi betydligt fler studier. Dock 
majoriteten av dessa berörde skolåldern och uppåt. Vi resonerade att det kan vara en antydan till att 
det finns mer forskning gjord på äldre barn när det kommer till heteronormativitet. Vidare använde vi 
oss utav den skandinaviska ämnesdatabasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care  (NB-
ECEC) där sökningar på “normer” gjordes, eftersom “heteronorm” eller “heteronormativitet” inte gav 
några träffar. Slutligen gjordes sökningar på “heteronormen i förskolan” och “regnbågsbarn” i Google 
Scholar,  samt att  vi  letade artiklar  i  den nordiska tidskriften Lambda Nordica  som inriktat  sig mot 
homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier.

Ansats 
För att kunna utforska studiens frågeställningar så genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med en 
queerteoretisk ansats. Tillvägagångssättet kändes lämpligt då en innehållsanalys kan upptäcka och 
jämföra mönster i ett större material, men även möjliggöra att se om speciella företeelser omnämns 
(Boréus & Kohl, 2018). Hsieh och Shannon (2005) framhäver att en kvalitativ innehållsanalys kan utgå 
från ett styrt tillvägagångssätt, som kännetecknas av att studien då startar med en utgångspunkt i 
befintlig teori eller tidigare forskning på området. Genom att ha kännedom kring ett visst område så 
kan  en  eller  flera  hypoteser  göras  till  föremål  för  en  empirisk  granskning  (Bryman,  2018).  Detta 
förklarar Bryman som ett deduktivt angreppssätt.  Vi har med utgångspunkt i  queerteori och dess 
problematisering  av  heteronormativitet  medvetet  valt  att  samla  in  förskolors  planer  mot 
diskriminering och kränkande behandling för  att  se  hur  det  främjande och förebyggande arbetet 
beskrivs,  men  också  för  att  kunna  undersöka  om  heteronormen  finns  omnämnd  och  se  om  det 
förekommer  skillnader  mellan  HBTQ-certifierade  och  icke-certifierade  verksamheter.  Hsieh  och 
Shannon (2005) nämner dock en utmaning med ett  riktat  tillvägagångssätt,  och åsyftar forskarens 
närmande av studieobjektet och att det sker med en viss vinkling eller partiskhet. Det vill säga att 
metoden kan göra forskaren mer benägen att återfinna belägg som stödjer teorin, snarare än att vara 
rättvis och mer objektiv. Vi kommer gå in mer detaljerat på hur våra tankegångar gick kring denna 
vetskap och hur vi försökt minimera vår egen medverkan under metodavsnittet.

Datainsamlingsmetod och urval 
Då formuleringarna av det främjande och förebyggande arbetet kan anträffas i förskolors upprättade 
dokument om plan mot diskriminering och kränkande behandling, så valdes dessa dokument ut som 
underlag för vår studie.  Virtuella dokument ser Bryman (2018) som användningsbart  material  för 
kvalitativa  innehållsanalyser.  De  flesta  planer  som  förskolorna  upprättar  finns  tillgängliga  över 
internet via kommuners hemsidor, men om något dokument inte fanns åtkomligt eller saknades så 
vände vi  oss  till  berörd förskolechef  genom e-mailkontakt.  Dessa kontaktuppgifter  fanns även de 
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lättåtkomliga  via  internet.  De  planer  som  vi  bestämde  oss  för  att  undersöka  var  de  som  var 
upprättade mellan 2018/2019, som ännu var aktuella för varje förskola. Bryman (2018) förklarar att 
det  kan vara aktuellt  i  en undersökning som har innehållsanalys som metod att  avgöra urval  av 
tidsperiod eller datum. Vår studie utgick även från ett icke-sannolikhetsurval, där vi genom målstyrt 
urval valde ut de verksamheter som vi ville strategiskt jämföra (Bryman, 2018). Detta betyder att en av 
våra forskningsfrågor har styrt urvalet. Svensson och Ahrné (2015) förklarar att en forskare kan välja 
miljöer som skiljer sig åt, och att syftet då blir att se om variationen kan ge upphov till olika resultat. 
Då det  finns totalt  elva  HBTQ-certifierade förskolor  listade hos  Riksförbundet  för  homosexuellas, 
bisexuella, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL, 2018a), så valde vi avsiktligt ut samtliga till 
vår undersökning. Vår ambition var därefter att samla in elva icke-certifierade verksamheters planer. 
För att minimera vår egen påverkan och vara mer neutral till insamlat material så valde vi att slumpa 
de  icke-certifierade  verksamheterna  genom  att  dela  in  Sveriges  län  i  21  olika  siffror  och  låta  en 
slumpgenerator via internet göra urvalet. De län som slumpgeneratorn valde ut genomgick vidare en 
slumpning  av  kommuner  och  till  sist  även  slumpning  av  verksamheter.  Vi  tänkte  att  våra  egna 
värderingar över vad som uppfattades som bra eller mindre bra kunde ta över om vi inte gjort valet 
slumpmässigt. Vi hade även önskat göra samma med de HBTQ-certifierade verksamheterna, men då 
det endast finns ett fåtal så ansåg vi att det fanns en risk att få ett allt för tunt material att arbeta med.

Avgränsningar 
I diskrimineringslagen (2008:567) finns totalt sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning och ålder. Vi valde att avgränsa vårt arbete till att utgå från grunderna sexuell läggning och 
könsidentitet/könsuttryck,  eftersom  bokstäverna  i  HBTQ-begreppet  är  förknippade  med  dessa 
grunder (RFSL, 2015). Dessa avgränsningar kom att bli på förhand bestämda huvudkategorier vidare i 
analysen,  för  att  vi  tydligt  skulle  få  ordning av materialet  vid insamlingen.  Det  finns dock ingen 
entydig mall för hur en plan mot diskriminering och kränkande behandling ska se ut, vi visste på 
förhand att de insamlade dokumenten och dess struktur troligtvis skulle se mycket olika ut samt att 
det inte var säkert  att  varje förskola delar in arbetet  efter diskrimineringsgrunderna.  Vi bestämde 
därför innan databearbetningen att  vi  skulle läsa igenom hela dokumentet först  för att  inte missa 
några formuleringar som kunde vara kopplade till dessa grunder, vilket Boréus och Kohl (2018) anser 
är  ett  bra  sätt  att  bekanta  sig  med  materialet.  Detta  skapade  på  så  vis  en  tredje  förbestämd 
huvudkategori, som vi valde att benämna ”främjande och förebyggande arbete”, vars beskrivningar 
mer var allomfattande än kopplad till en specifik diskrimineringsgrund. Graneheim och Lundman 
(2004) lyfter samtidigt fram en grundläggande fråga om fokuset i den kvalitativa innehållsanalysen 
ska  vara  manifest  eller  latent  innehåll.  Det  innebär  en  koncentration  av  det  uttalade  respektive 
outtalade i texterna (Boréus & Kohl, 2018). Vi valde därav att fokusera på det manifesta innehållet i 
dokumenten, det som var tydligt formulerat då vi ansåg att åtgärderna borde vara klart utsagda.

Genomförande 
Vi började med att samla in samtliga 22 dokument, där en av oss ansvarade för insamlingen av de 
HBTQ-certifierade och den andre icke-certifierade.  Ett  dilemma som tidigt  uppstod var att  en del 
förskolor inte uppdaterat med deras senaste plan, vilket gjorde att vi fann fjolårets upplagor som inte 
var dagsaktuella. Vi kontaktade av den orsaken ansvarig förskolechef där vi via e-post bad om att få 
tillgång till  deras  senaste  upprättade  dokument.  En del  ordnade och skickade  den direkt  till  oss 
medan fyra verksamheter hänvisade till att de skulle finnas tillgängliga om några veckor. Vi kom av 
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den  anledningen  att  diskutera  den  tidsbegränsning  som  vi  studenter  har  på  oss  att  skriva  vårt 
examensarbete,  där  vi  ansåg  att  ett  fördröjande  av  dokument  eventuellt  skulle  äventyra  vår 
tidsplanering och riskera bortfall av planer. Då de aktiva åtgärderna infördes 1 januari 2017 (2016:828) 
så resonerade vi att även fjolårets planer innehöll ett likvärdigt innehåll som de senaste upprättade, 
och därav valde vi att inkludera dessa fyra planer i databearbetningen, trots att de inte var tidsenlig 
med de andra dokument som vi samlat in. Vid insamlingen av dokumenten så fann vi även en plan 
som var gemensam för en hel kommun, vilket inte är tillåtet enligt diskrimineringsombudsmannen 
(DO, 2015). Varje enskild förskola ska upprätta en egen plan och därför valde vi att slumpa vidare 
efter ett nytt dokument.

Vid genomförandet så funderade vi även på om datainsamlingen skulle utföras via ett datorprogram 
eller ske manuellt. Det positiva med att använda sig av datorprogram är att det går att samla in stora 
mängder med material, dock kan tolkningen och bedömningen göras mer avancerad manuellt (Boreús 
& Kohl, 2018). Bell och Waters (2016) anser att det kan vara lämpligt vid ett mindre omfattande projekt 
att utföra bearbetningen för hand, men uttalar sig samtidigt om att det inte finns några givna regler. Vi 
resonerade  att  det  fanns  en  risk  med  att  en  datorbaserad  analys  kunde  bli  tidskrävande  vid 
inlärningen av ett nytt datorprogram samt medföra en alltför utdragen process vid bearbetningen av 
materialet. Det kändes även riskabelt att låta en dator göra själva tolkningen, vilket resulterade i att vi 
såg  det  mer  passande  för  oss  att  göra  det  manuellt.  Dock  belyser  Boréus  och  Kohl  (2018)  en 
konsekvens som innebär att bearbetningen i ett tidigt skede blir låst vid ett tillvägagångssätt, som 
vidare följs genom hela analysen. Vi fann det därför lämpligt att göra en pilotundersökning i förväg 
där vi kontrollerade om tillvägagångssättet var genomförbart, där vi granskade tillförlitligheten och 
försökte upptäcka eventuella brister  med metodvalet  (Stukat,  2011).  Detta dokument kom inte att 
användas  i  vår  studie.  Genomförandet  av  pilotundersökningen  gav  oss  en  insikt  om att  det  var 
positivt att följa de särskilda instruktioner om att först läsa igenom hela dokumentet som vi tidigare 
nämnt, men också vikten av att definiera underkategorierna för att kunna göra kategoriseringen utan 
några tvivel. 

Databearbetning och analys 
Graneheim och  Lundman (2004)  beskriver  att  kärnan i  en  kvalitativ  innehållsanalys  är  att  skapa 
kategorier. Materialet behöver också i ett tidigt skede begränsas och samlas in (Boréus & Kohl, 2018). 
För att kunna sortera och reducera det insamlade materialet så använde vi oss utav Graneheim och 
Lundmans (2004) figur som inspiration till kodningsschema, där meningsbärande enheter plockades 
ur dokumenten och skrevs in i  figur 1 på följande sida,  som vidare kondenserades,  tolkades och 
kategoriserades. För att kunna skilja verksamheterna åt vidare i analysen så skrevs under kolumen 
”verksamhet” förskolans namn följt av HBTQ eller icke-certifierad. 

När insamlingen av dokumenten var  klar  så  delade vi  dem med varandra och genomförde först 
dubbelkodning, som innebär att forskaren kontrollerar hur det insamlade materialet bedöms (Boréus 
& Kohl, 2018). För att inte riskera ett inkonsekvent resultat så fann vi det lämpligt att kodningen skulle 
utföras enskilt av båda oss studenter. Genom att granska dem var för sig så kunde vi vid ett senare 
tillfälle kontrollera om samstämmigheten av det tolkade materialet var likvärdigt. För att förtydliga så 
samtalade vi inte med varandra om det vi plockade ut eller hur vi tolkade materialet, utan det gjordes 
efter  att  vi  granskat  dem enskilt.  När  vi  vidare  gick  igenom varje  plan tillsammans så  kunde vi 
återkommande se att vi samlat in samma formuleringar och att vi tolkat dem likvärdigt, vilket ska ses 
som en styrka med vår studie. Vid några enstaka tillfällen så förekom det att bara en av oss hade 
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plockat  ut  en  viss  analysenhet,  vilket  vi  diskuterade  kan  ha  varit  den  mänskliga  faktorn,  då  vi 
studenter var överens om att dessa meningar skulle tas med när vi gick igenom dem tillsammans. 
Dubbelkodningen skapade på så vis förutsättningar för en mer noggrann databearbetning. Här nedan 
illustreras exempel på hur kodningen genomfördes:

Figur 1

Kodningen genomfördes med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004, s. 108)  figur 3.

Forskningsetiska överväganden 
Enligt 2 kap. 1 § i tryckfrihetsförordningen (SFS 2018:01) så har allmänheten rätt att ta del av offentliga 
handlingar.  De  flesta  dokument  som  förskolan  upprättar  omfattas  av  denna  offentlighetsprincip, 
vilket planen mot diskriminering och kränkande behandling gör. Dock är det av vikt att förhindra 
identifiering i undersökningar, även om det rör sig om en offentlig handling (Löfdahl & Pérez Prieto, 
2014). Vi har därför tillämpat försiktighet kring den information som framkommit och varit noga med 
att ingen enskild förskola går att igenkännas i vår studie (Svensson & Ahrné, 2015). Vi såg av den 
anledningen  citering  ur  enskilda  planer  som  problematiskt,  eftersom  dessa  offentliga  handlingar 
förekommer lättåtkomliga över internet och går att spåra genom en enkel sökning. Dock fann vi en 
lösning  på  problemet  genom  Sotevik  (2019),  som  förklarar  i  sin  studie:  “Av  etiska  skäl  citeras 
kommentarerna inte ordagrant, utan de citat som presenteras i analysen är sammanfattande beskrivningar som 
fångar  innehållet  i  flera  kommentarer  inom samma diskurs”  (s.  54).  Vi  blev  inspirerade  av  forskarens 
tillvägagångssätt och fann det möjligt att fånga kontentan i förskolors beskrivningar och vidare återge 
en omformulerad summering som alternativ istället för att citera dem ordagrant. Citaten i vår figur  
ovan och resultatdelen ska därmed förstås som en tolkning av förskolors formuleringar.

Trovärdighet och tillförlitlighet 
En studies reliabilitet handlar om hur noga undersökningen genomförts för att kunna bedöma dess 
pålitlighet,  medan validitet rör studiens giltighet (Eliasson, 2018).  Dock ställer kvalitativ forskning 
andra krav på trovärdighet och tillförlitlighet,  då läsaren behöver kunna förlita sig på att  studien 
genomförts  på  det  sätt  som  forskaren  påstår  (Svensson  &  Ahrne,  2015).  Det  är  alltså  mer 
förekommande att använda sig av begreppen reliabilitet och validitet i kvantitativa studier (Bryman, 
2018). Bergström och Boréus (2018) belyser intersubjektivitet som ett kriterium för en god textanalys, 
som kännetecknar att andra forskare ska kunna upprepa undersökningen och då komma fram till 
samma resultat. Vi har öppet redogjort hur studien genomförts och noga försökt precisera hur vi gått 
tillväga vid datainsamling och bearbetning av analysmetod. Våra tankegångar och resonemang har 
framförts där studiens styrkor såväl som svagheter har diskuterats. Vi anser att det har gett oss god 

Verksamhet Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kondenserad 
tolkning

Underkategori Huvudkategori

Namn förskola 
(Icke-certifierad)

”Vi erbjuder böcker 
som visar att familjer 
kan se olika ut.”

Erbjuder böcker som 
visar att familjer kan 
se olika ut.

Förskolan belyser 
olika 
familjebildningar 
genom litteratur

Förskolans material Sexuell läggning

Namn förskola 
(HBTQ-certifierad)

”Vi säger exempelvis 
figur när barnen 
leker med lego, inte 
gubbe. ”

Säger figur när 
barnen leker med 
lego, inte gubbe.

Pedagoger använder 
sig av könsneutrala 
pronomen som figur 
istället för gubbe.

Pedagogers 
medvetenhet och 
förhållningssätt 

Könsidentitet/
könsuttryck

Namn förskola 
(Icke-certifierad)

”Dörren har ersatts 
med en grind för att 
vi ska ha kännedom 
om vad barnen 
samtalar om.”

Dörren har ersatts 
med grind för 
kännedom om vad 
barnen samtalar om.

Förskolan har 
lokaliserat en 
riskfaktor med att 
barn stänger in sig, 
och har bytt till grind 
i förebyggande syfte.

Riskfaktorer i 
förskolans miljö

Främjande och 
förebyggande arbete
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transparens, vilket kan förstås som en genomskinlighet som bidragit till att läsaren kan förstå hur vi 
gått  tillväga  i  forskningsprocessen  och  som  gör  att  vår  studie  går  att  diskuteras  och  kritiseras 
(Bergström  &  Boréus,  2018;  Svensson  &  Ahrné,  2015).  En  forskare  kan  även  styrka  och  bekräfta 
insikten över att  det  inte går att  vara helt  objektiv i  en undersökning,  genom att  agera i  god tro 
(Bryman, 2018). Vi har i vår forskningsprocess strävat efter så stor saklighet som möjligt och anser att 
vi agerat i god tro. Svensson och Ahrné (2015) förklarar att neutralitet och distans kan bidra till att 
göra forskarens medverkan så liten som möjlig. 

Metoddiskussion 
Vi anser att metodvalet av en kvalitativ innehållsanalys var ett bra tillvägagångssätt för att kunna 
undersöka studiens forskningsfrågor.  Styrkan med teorin var att  den hjälpte oss att  avgränsa och 
fokusera  när  vi  samlade  in  materialet  ur  dokumenten  (Hsieh  &  Shannon,  2005).  Samtidigt  har 
dubbelkodningen  bidragit  med  noggrannhet  och  minimerat  risken  för  ett  inkonsekvent  resultat 
(Boréus & Kohl, 2018). Det har även varit positivt att vi kunde möta materialet med neutralitet och 
distans, när dokumenten inte var undersökta i förhand eller bekant för oss sen tidigare. Bryman (2018) 
ser ytterligare en fördel med metodvalet och beskriver att den ofta sker med ett icke-reaktiv inslag, 
vilket betyder att verksamheterna som vi undersökt inte har påverkats av våra iakttagelser. Däremot 
har det funnits utmaningar i bearbetningen av datainsamlingen när dokumenten inte är utformade på 
samma sätt och att begränsningen till diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsidentitet/
könsuttryck ibland blev komplicerad när en del verksamheter innefattar samtliga grunder till samma 
åtgärd, alternativt inte delar in arbetet efter diskrimineringsgrunderna. Vi har resonerat att det ändå 
var viktigt att få med dessa formuleringar och att vi trots det hållit oss till vår avgränsning. Dock är vi 
medvetna om att vi inte undersökt vad förskolor gör, utan endast beskrivningar av deras främjande 
och förebyggande arbete i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Observationsstudier 
som tillvägagångssätt  hade därför  varit  intressant  för  att  se  om beskrivningarna och verkligheten 
överensstämmer, vilket hade kunnat ge ett annorlunda resultat. Detta var dock inte möjligt på grund 
av långt avstånd och tidsbegränsning. Vi är också medvetna om att det går att kritisera valet att ha 
förutbestämda kategorier i dataanalysen. Dock tror vi inte att detta har påverkat tillförlitligheten i 
vårat resultat, då formuleringarna vi samlade in var kopplade till dessa grunder. Det hjälpte oss mer 
att få ordning i kategoriseringen när vi undersökte många planer. Vi bedömer att de 22 undersökta 
planerna varit ett tillräckligt underlag för att kunna genomföra vår studie, dock ska generaliseringar 
enligt Svensson och Ahrne (2015) göras med stor försiktighet och med mycket självkritik. Genom att 
vi valt ett icke-sannolikhetsurval som utgått från ett målstyrt urval så kan vi inte generalisera till en 
population (Bryman, 2018). Undersökningen kan därför inte dra några allmänna slutsatser.
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Resultat  
Här presenteras studiens resultat utifrån bearbetningen av datainsamlingen. Studiens syfte var att 
analysera  hur  svenska  förskolor  beskriver  sitt  främjande  och  förebyggande  arbete  i  planen  mot 
diskriminering och kränkande behandling,  utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell  läggning och 
könsidentitet/könsuttryck.  Vi  har  undersökt  om  heteronormen  finns  omnämnd  samt  om  det 
förekommer skillnader mellan HBTQ-certifierade och icke-certifierade verksamheter.  Totalt  fann vi 
fem  underkategorier  i  dataanalysen:  Pedagogers  medvetenhet  och  förhållningssätt,  förskolans  material, 
kommunikation  och  reflektion  i  verksamheten,  vuxennärvaro  bland  barnen  i  förskolan  samt  riskfaktorer  i 
förskolans miljö, som nedan kommer att presenteras under de tre bestämda huvudkategorierna sexuell 
läggning, könsidentitet/könsuttryck samt främjande och förebyggande arbete.

Sexuell läggning 
Huvudkategorin  sexuell  läggning  omfattas  av  två  underkategorier,  pedagogers  medvetenhet  och 
förhållningssätt  samt  förskolans  material.  Det  som  blev  mest  framträdande  ur  resultatet  är 
beskrivningarna av att synliggöra olika familjekonstellationer, och det var här vi fann heteronormen 
omnämnd. 

Pedagogers medvetenhet och förhållningssätt 
Flera förskolor beskriver i deras planer att de ska samtala och lyfta fram olika sexuella relationer i 
verksamheten, samt upplysa barnen om att familjer kan se olika ut. Görs inte detta finns en risk att 
glömma andra familjekonstellationer än den heterosexuella kärnfamiljen. Det är då centralt att inte 
lägga någon värdering i de olika familjebildningarna uppger en del. Det beskrivs även att förskolan 
ska vara redo att bemöta regnbågsfamiljer, då genom ett respektfullt bemötande. För att alla ska känna 
sig  inkluderade  så  konkretiserar  en  del  verksamheter  i  sina  formuleringar  att  det  är  viktigt  att 
använda  sig  av  begreppet  vårdnadshavare  istället  för  mamma  och  pappa  i  förskolans 
ifyllningsdokument. Likaså i samtal är det viktigt med könsneutrala uttryck som era föräldrar för att 
inte anta att varje barn har en mamma och en pappa. Detta kan förstås som ett undvikande av att 
rutinmässigt säga era mammor och pappor sammansatt. Det återkommer även ur en del planer att 
pedagogerna ska vara lyhörda för barns tankegångar och bekräfta att det går att bli kär i vem som 
helst. Det kan exempelvis göras genom att påtala att två flickor kan vara kära i varandra och förklara 
att  det  är  helt  okej.  Dock understryks  det  i  en  plan att  förskolan inte  ska romantisera  eller  göra 
antaganden kring barns relationer, som vidare går att se likheter till det andra verksamheter beskriver 
som  viktigt  att  alltid  uppmuntra  till  allsidig  utveckling  utan  att  barn  ska  behöva  påverkas  av 
stereotypiska föreställningar. Beskrivningar om att möta varje individ respektfullt och att aktivt agera 
när ett barn utesluter någon utifrån sexuell läggning är också något som formuleras i en del planer, 
och det uppges att det går att synliggöra andra familjekonstellationer i exempelvis rolleken.

Av de 22 granskade planerna så förekom heteronormen omnämnd i ett av de insamlade dokumenten. 
Det är en icke-certifierad förskola som under sexuell läggning beskriver att barnen har låg kunskap 
utanför  heteronormen.  Förskolan konkretiserar  ett  flertal  titlar  på  böcker  i  planen som innehåller 
samkönade  par  och  olika  familjekonstellationer,  samt  människor  som  bryter  mot  normer.  Detta 
planeras att läsas och diskuteras i boksamtal med de äldre barnen. Ur dokumentet framgår även att 
pedagogerna ska uppmärksamma situationer som uppstår i barnens lekar. Dock har vi tolkat att de 
yngsta barnen inte berörs av det främjande och förebyggande arbetet:  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I november planerar vi att samtala kring olika sexuella läggningar och relationer med den äldre barngruppen. Målet 
är att de ska känna sig trygg med olikheter genom att få kunskap utanför heteronormen. Arbetet är inte aktuellt för 
de yngre barnen. (Icke-certifierad förskola)

 
Vidare  framkommer  en  skillnad i  dataanalysen  mellan  de  HBTQ-certifierade  och  icke-certifierade 
verksamheterna,  där  flera  av  de  förstnämnda  applicerar  det  normkritiska  förhållningssättet  eller 
normkritiska perspektivet i sina formuleringar:  

Vi ska kontinuerligt arbeta med vårt normkritiska förhållningssätt. (HBTQ-certifierad förskola)

Vårt pedagogiska förhållningssätt utgår från ett normkritiskt tänkande. (HBTQ-certifierad förskola)

Det är viktigt att det  normkritiska perspektivet finns med. (HBTQ-certifierad förskola)

Ovanför  illustreras  några  exempel  av  de  normkritiska  formuleringarna  som vi  fann  i  de  HBTQ-
certifierade  verksamheternas  planer.  Detta  är  inget  som  förekommer  i  de  icke-certifierade 
verksamheternas  planer.  Nedan  följer  vi  upp  beskrivningarna  om  hur  arbetet  kring 
familjekonstellationerna enligt planerna ska realiseras.

 

Förskolans material 
Återkommande  uppger  förskolor  i  sina  planer  att  de  ska  vara  noga  med  att  belysa  olika 
familjekonstellationer  genom barnböcker.  Vår  tolkning  är  att  det  ses  som viktigt  att  se  över  vad 
förskolan erbjuder och representerar i vald litteratur. Med hjälp av medvetna val så uttrycks det att 
förskolan  kan  öppna  upp  synligheten  för  olika  familjekonstellationer  och  inte  begränsa  utifrån 
stereotypa roller. Det som skiljer de HBTQ-certifierade och icke-certifierade verksamheterna åt är att 
flera av de HBTQ-certifierade specifikt uttrycker att deras material ska vara normkreativt, till skillnad 
från de icke-certifierade som mer förklarar att de ska se över sin litteratur och att den ska kunna 
påvisa olikheter:

Vi använder oss utav normkreativa bilder för att representera olikheter. (HBTQ-certifierad förskola)

Normkreativa böcker behövs i arbetet och vi planerar att köpa in fler. (HBTQ-certifierad förskola)

Vi erbjuder böcker som visar att familjer kan se olika ut. (Icke-certifierad förskola)

Vid läsning av böcker uppmärksammar vi olikheter. (Icke-certifierad förskola)

Det  kan  alltså  ses  som  liknande  formuleringar  om  främjande  och  förebyggande  insatser,  men 
skillnaden är att det uttrycks på olika sätt mellan de skilda verksamheterna. Vidare kommer vi att 
redovisa vad vi fann under diskrimineringsgrunden könsidentitet/könsuttryck.

Könsidentitet/könsuttryck 
Under denna huvudkategori fann vi samma underkategorier som framfördes under sexuell läggning, 
pedagogers  medvetenhet  och  förhållningssätt  samt  förskolans  material.  Mest  framträdande  ur 
beskrivningarna  var  att  barn  inte  ska  behövas  begränsas  av  könsnormer,  där  könsneutralitet  var 
återkommande i planerna.
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Pedagogers medvetenhet och förhållningssätt 

För att undvika diskriminering av barn som bryter mot de traditionella könsmönstren så anges det i 
flera planer att  det är viktigt  att  pedagoger är medvetna om att  inte uttrycka tvivel  eller värdera 
någons klädsel eller håruppsättning. Om ett barn vill visa upp sin klädsel så anges att klädesplagget 
inte ska bedömas efter utseende utan genom sin funktion. Förskolor beskriver även i sina planer att de 
inte ska kategorisera eller dela in barnen utifrån deras kön, utseende eller egenskaper, utan istället 
uppmuntra att alla barn kan leka med varandra. Detta hör ihop med att barnen ska kunna uttrycka sig 
i verksamheten och inte begränsas av könsnormer. Här nämner några verksamheter att deras dialog 
kring genus stärkt dem i deras medvetenhet. Att använda sig av könsneutrala pronomen som hen 
eller personen ser också några förskolor som en naturlig del i verksamheten, men även figur:

Vi säger exempelvis figur när barnen leker med lego, inte gubbe. (HBTQ-certifierad förskola)

Detta beskrivs utföras i medvetna lässtunder tillsammans med barnen där pronomen medvetet byts 
ut. Det anges även betydelsefullt att utgå från individen och inte köna barn, genom att använda sig av 
barnets  namn  och  inte  ropa  kollektivt  på  flickor/pojkar  som  grupp.  Om  ett  barns  identitet  inte 
stämmer  överens  med  det  biologiska  könet  så  bemöter  pedagogerna  barnen  med  omtanke  och 
öppenhet  enligt  vad  som  nämns  i  planerna.  Genom  att  exempelvis  uppmuntra  barnens 
identitetsskapande i deras handlingar och uppträdanden. Verksamheter uttrycker även att de inte ska 
ha några förutfattade meningar utifrån starka samhällsnormer om barnet, utan bildar en uppfattning 
utifrån  barnet  självt.  För  att  barnens  egna  tankar  och  funderingar  kring  deras  könsidentitet  ska 
komma fram så förklaras personalen ha en positiv inställning och ett respektfullt bemötande i deras 
beskrivningar. Det uttrycks även en vikt att som vuxen alltid agera när ett barn utesluter någon annan 
utifrån könstillhörighet eller om ett barn uttrycker sig kränkande om någons klädsel eller utseende.

 
Förskolans material 
Att  se  över  sitt  material  utifrån  könstillhörighet  är  ett  återkommande  mönster  i  de  undersökta 
planerna. Det beskrivs vara viktigt att sträva efter en könsneutral miljö där verksamheten ska vara 
noga med att uppmuntra barnen att experimentera och leka med allt material oavsett könsstereotypa 
fördomar. Det förklaras vara angeläget att pedagogerna är medvetna om vart barnen leker för att 
kunna veta var de bör uppmuntras till att utforska andra typer av lekar, då en del barn kan välja bort 
vissa rum eller leksaker på grund av starka könsnormer. Materialet i sin tur anges ska vara tillgängligt 
för alla barn, oavsett hur de väljer att identifiera sig. Vi har tolkat att en del verksamheter menar att de 
behöver hjälpa barn att  upptäcka nya lekar som de normalt  inte väljer  på grund av könsnormer. 
Rekvisitan i  utklädningsmaterialet  beskriver  en del  förskolor  ska  erbjuda barn möjligheter  till  att 
överskrida könsstereotypa roller. Precis som under åtgärderna av sexuell läggning så menar en del 
verksamheter  att  de  främjar  och  förebygger  olikheter  genom  medvetna  litteraturval,  men  också 
genom att titta på film tillsammans med barnen och använda sig av bilder som bryter normer. Då är 
det viktigt att det finns plats för diskussion och reflektion i anknytning till lässtunden, filmvisningen 
eller när frågor kommer vid det valda bildmaterialet uppges det. En skillnad som även här blir tydligt 
märkbar i dataanalysen är det normkreativa uttryckandet och det normkritiska perspektivet från de 
HBTQ-certifierade  verksamheterna,  som  inte  förekommer  i  de  icke-certifierades  verksamheternas 
planer. Några av de HBTQ-certifierade verksamheterna uttrycker även HBTQ-perspektivet respektive 
genusperspektivet, men inte samtliga:
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Vi behöver bli bättre på att lyfta fram litteratur från ett HBTQ-perspektiv.        (HBTQ-certifierad förskola)

När vi ser över vårt material så tar vi på oss genusglasögonen.                               (HBTQ-certifierad förskola)

Vidare i den avslutande delen av resultatet kommer vi att redogöra vad vi fann under huvudkategorin 
främjande och förebyggande arbete.  Denna huvudkategori  omfattades  av  det  som inte  uttrycktes 
under diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck, men som vi ändå 
uppfattade har inverkan på det främjande och förebyggande arbetet kopplat till dessa grunder.

Främjande och förebyggande arbete 
Sammanlagt  fann vi  fyra  underkategorier  under  denna huvudkategori,  pedagogers  medvetenhet  och 
förhållningssätt,  kommunikation och reflektion i verksamheten, vuxennärvaro bland barnen i förskolan  samt 
riskfaktorer  i  förskolans  miljö.  Avsnittet  ger  en  bild  av  att  förskolor  beskriver  ett  klimat  som 
kännetecknas av acceptans och trygghet, där vuxna är förebilder och finns närvarande bland barnen i 
förskolan.

 
Pedagogers medvetenhet och förhållningssätt 
Det uttrycks i några planer att förskolan ska vara uppmärksamma för rådande normer och strukturer i 
samhället och hur de kan te sig i barngruppen. Pedagogerna anges då exempelvis vara medvetna om 
kamratkulturen  på  avdelningen  och  vara  observant  för  barns  förändrade  beteenden  och 
känsloyttringar. Flera beskriver också att de ska alltid ingripa snabbt och veta hur de ska agera om de 
misstänker  att  ett  barn  kan  ha  utsatts  för  kränkningar  eller  vid  situationer  som  de  upplever  är 
negativa. Genom att vuxna är goda förebilder så förklaras ur dokumenten att barnen kan lära sig att 
respektera varandra. Beskrivningarna av att vara en förebild var ofta förekommande i vår dataanalys:  

Vuxna har en aktiv roll som förebilder för barnen. (HBTQ-certifierad förskola)  
 
Vi strävar efter att vara goda förebilder. (HBTQ-certifierad förskola)  
 
Pedagogerna visar gott föredöme genom att vara förebilder. (Icke-certifierad förskola)  
 
Det är viktigt att vara en förebild för barnen. (Icke-certifierad förskola)  

Pedagogerna beskrivs i planerna vara trygga och aktiva i sin roll, samt att de ska ge barnen stöd i ett 
respektfullt bemötande. Det förklaras även i flera dokument att förskolan ska arbeta för ett klimat där 
acceptans  är  normen  och  där  barnen  övar  sig  i  att  vara  allsidig  och  öppna  mot  alla  typer  av 
lekkamrater,  miljöer samt material.  Då är det  viktigt  att  alla  ska känna sig sedda,  bekräftade och 
välkomna utifrån den situation de befinner sig i, och att barnen involveras i ett ansvarstagande som 
kännetecknas av empati beskrivs i ett flertal planer. En del förskolor uppger i deras dokument att de 
ska påminna barnen om att ta hand om varandra och att de ska uppmuntras i att säga till om någon 
kamrat blir utsatt för kränkande behandling. I förebyggande syfte så beskrivs även barn ges verktyg 
att både få ge och ta emot förslag om hur barnet kan handla för att vara en bra vän. 

Några verksamheter uttrycker i  sina planer att det är viktigt att ta itu med sina egna förutfattade 
meningar  och ser  en  vikt  av  att  börja  med sig  själv,  för  att  se  vilka  värderingar  en  har  samt  en 
medvetenhet kring att agera när en norm uttrycks. Det går alltså att tolka som att de inte endast ska 
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ingripa om ett barn riskerar att bli kränkt utan även när normer blir påtagliga. Andra åtgärder som vi 
fann i de undersökta planerna är vikten av att tänka på hur en formulerar sig och att ha kunskap inom 
området,  men  också  att  vara  medveten  om  att  personalens  kön  kan  bidra  till  könsstereotypiska 
mönster  när  majoriteten  av  arbetslagen  representeras  av  kvinnor.  Det  framkommer  även  ur 
dokumenten att det är viktigt att ta del av aktuell forskning så att pedagogerna kan uppdatera sin 
kunskap som i sin tur ska bidra till större medvetenhet. Vi tolkar att de menar att kunskapen är något 
som ständigt behöver ses över och uppdateras.

Kommunikation och reflektion i verksamheten 
Många av de undersökta verksamheterna uppger i sina planer att det är viktigt med diskussioner i 
arbetslagen, där pedagogerna kan lyfta fram och synliggöra olika händelser som sker i verksamheten 
för  att  få  en  gemensam syn på  hur  värdegrundsarbetet  kan  praktiseras  och  vidareutvecklas.  Det 
formuleras  att  det  då  är  viktigt  att  arbetslaget  stöttar  varandra  i  både  agerandet  och  i 
kommunikationen  gentemot  barnen,  samt  för  kontinuerliga  samtal  om  verksamhetens 
förhållningssätt. Om en kollega skulle uppträda kränkande så ska medarbetare alltid agera, men detta 
är något som kan göras hänsynsfullt formulerar en undersökt verksamhet. En del förskolor anger att 
de  har  genusfrågor  som  en  stående  punkt  under  arbetslagsträffar  och  för  en  kontinuerlig  och 
återkommande  diskussion  kring  ämnet,  medan  några  använder  sig  av  dramatisering  för  att 
synliggöra normer och värden för  barnen både genom sånger,  ramsor och sociala berättelser.  Det 
uppges också vara betydelsefullt att vara lyhörd för barns uttryck i deras lek, eftersom pedagogerna 
kan använda sig av observationerna som grund för  diskussionsunderlag i  arbetslaget,  men också 
tillsammans med barnen. 

Flera verksamheter beskriver i sina planer att det är viktigt att alla ska ha vetskap om att planen mot 
diskriminering och kränkande behandling finns och att det är av vikt att följa den. Både vikarierande 
personal, lärarstudenter och nyanställda pedagoger måste därför alltid ges kännedom om planen och 
den behöver även medvetandegöras bland föräldrar och barn i verksamheten. Barnen får i diskussion 
och i boksamtal samtala om olika sexualiteter, relationer och samhällsnormer, som uppges ska leda till 
acceptans och bidra med trygghet för olikheter. När barnen har frågor om olika familjekonstellationer 
så anges en vikt i flera dokument att bemöta och besvara dem. Det nämns också att alla aktörer inom 
verksamheten  ska  kunna  uppmärksamma  bekymmer  eller  dilemman,  för  att  hindra  olämpliga 
handlingar eller tillvägagångssätt. Vi har även tolkat att det förekommer kollegialt lärande i så kallade 
“likabehandlingsgrupper”,  där  utvalda  pedagoger  beskrivs  ha  i  uppgift  att  ansvara  för 
likabehandlingsarbetet och lyfta fram situationer eller dilemman för medarbetare att föra en dialog 
kring.  Detta  uttrycks  har  stärkt  arbetslaget  och  bidragit  till  att  de  känner  sig  mer  medvetna  i 
uppdraget:

Kerstin, Anisah och Viola ansvarar för likabehandlingsgruppen, och har i uppgift att ta fram diskussionsunderlag 
som berör likabehandlingsarbetet och som vi tillsammans på förskolan samtalar kring. Vi anser att detta har stärkt oss 
i likabehandlingsarbetet och fått oss mer förtrogna med uppdraget. (Icke-certifierad förskola)

Genom samtal och reflektion under APT så utvärderar vi planen kontinuerligt tillsammans. Likabehandlingsgruppen 
ansvarar över att detta följs upp. (HBTQ-certifierad förskola)

En skillnad som vi kan se är att några av de HBTQ-certifierade verksamheterna förklarar att de har en 
särskild HBTQ-grupp, där vissa av dem möts i ett nätbaserat gruppforum och samverkar tillsammans 
med  andra  HBTQ-certifierade  förskolor.  Syftet  med  samarbetet  anges  vara  ett  synliggörande  av 
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HBTQ-frågor  för  att  få  ett  normkreativt  arbete  planmässigt  och  återkommande,  för  ett  fördjupat 
värdegrundsarbete.  Detta  kan  förstås  som  att  de  kontinuerligt  arbetar  med  normkritiska  frågor 
tillsammans med andra HBTQ-certifierade verksamheter  enligt  deras  beskrivningar.  En del  av de 
HBTQ-certifierade  verksamheterna  uttrycker  att  deras  certifiering  bidragit  till  mer  djupgående 
resonemang och ett normkreativt tänkande i allt kopplat till diskrimineringsgrunderna.

Vuxennärvaro bland barnen 
En  återkommande  punkt  som  förekom  i  nästan  alla  undersökta  planer  är  vikten  av  närvarande 
pedagoger. Ett förebyggande arbete beskrivs göras genom att de vuxna delar upp sig för att kunna 
vara närvarande och engagerade i barnens lek. En del verksamheter förklarar i sina planer att det är 
en trygghet för barnen att alltid ha en närvarande pedagog till hands, men lyfter samtidigt vikten av 
att låta barn leka ostört. För att barn ska kunna leka ifred så tydliggörs att pedagogen istället kan vara 
härvarande genom att  vara  diskret  tillgänglig  och lyhörd.  Genom att  vara  närvarande respektive 
härvarande för barns lek så förklarar flera verksamheter i  deras planer att pedagoger kan avstyra 
kränkande situationer men också identifiera riskfaktorer för ett främjande och förebyggande arbete. 
Det förekommer även att en del verksamheter sett över deras rutiner och ändrat i deras scheman för 
att  kunna  ha  en  närvarande  vuxen  på  plats  hela  tiden  för  att  reducera  risken  att  något  barn 
diskrimineras. En annan åtgärd som nämns är att inte lämna barnen ensamma med tillfälliga besökare 
i verksamheten, eftersom pedagogerna då inte kan ingripa om besökaren säger något opassande eller 
olämpligt. Vuxennärvaron kan därmed tolkas som en främjande och förebyggande insats i arbetet mot 
att förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Riskfaktorer i förskolans miljö 
Flera av de undersökta planerna beskriver att  deras verksamhet ständigt tänker på hur miljön är 
utformad och att de arbetar efter att upptäcka risker eller hinder som kan leda till diskriminering. 
Detta innebär att de formulerar aktiva åtgärder som lagändringen kräver. Flera förskolor anger i deras 
planer att barns delaktighet i uppmärksammandet av risker är betydelsefullt, och förklarar att det är 
viktigt att de får uttrycka sina åsikter kring miljöns trygghet. Återkommande insatser är att göra så 
kallade trygghetsvandringar både inomhus och utomhus tillsammans med barnen,  som ska bidra 
med att verksamheten får kunskap om vart åtgärderna behöver göras. Ett annat exempel som förekom 
i ett dokument är att ge barnen sinnesstämmningskort som de kan placera ut och visa vart det är 
tryggt att befinna sig, men också vart det inte känns bra att vara. Det uppges också vara positivt att se 
över förskolans möblering för att få en bättre överblick. En del beskrivningar ur vissa planer är att de 
observerar  eller  intervjuar  barnen  både  enskilt  och  i  grupp  för  att  få  syn  på  riskfaktorer.  Det 
förekommer  även  föräldraenkäter,  föräldramöten,  inskolnings-  och  utvecklingssamtal  där 
vårdnadshavare  inkluderas  i  arbetet  med  att  upptäcka  risker  eller  hinder,  där  synpunkter  och 
klagomål alltid ska ses över. En annan aktiv åtgärd i förskolans miljö som anges är att dörrar alltid ska 
hållas  öppna  eller  att  verksamheten  istället  använder  sig  av  grindar  för  att  minimera  risken  att 
diskriminering  och  kränkande  behandling  sker.  Något  som  vi  tolkar  ska  ge  pedagoger  bättre 
kännedom  över  det  som  sägs  mellan  barnen.  Slutligen  i  resultatet  fann  vi  även  andra  typer  av 
kartläggningar, där en återkommande metod uppges vara husmodellen, vars syfte är att lokalisera 
riskområden i förskolans olika rum.
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Diskussion 
I  diskussionsdelen  behandlar  vi  studiens  resultat  i  förhållande  till  den  bakgrund  och  teoretiska 
utgångspunkt  som  tidigare  presenterats.  Studiens  syfte  var  att  analysera  hur  svenska  förskolor 
beskriver  sitt  främjande  och  förebyggande  arbete  i  planen  mot  diskriminering  och  kränkande 
behandling, utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck. Vi har 
undersökt  om heteronormen finns  omnämnd samt  om det  förekommer skillnader  mellan  HBTQ-
certifierade  och  icke-certifierade  verksamheter.  Under  rubrikerna  synliggörandet  av  olika 
familjekonstellationer,  att  inte  begränsas  utifrån  starka  könsnormer,  ett  accepterande  och  tryggt  klimat  i 
förskolan  samt  skillnaderna  mellan  de  HBTQ-  och  icke-certifierade  verksamheterna  tar  vi  upp  det  mest 
framträdande  och  intressanta  ur  resultatet,  där  vi  kommer  att  besvara  studiens  samtliga 
frågeställningar. Avslutningsvis beskriver vi våra slutsatser samt ger förslag på framtida studier.

Synliggörandet av olika familjekonstellationer 
Utifrån diskrimineringsgrunden sexuell läggning så visar studiens resultat att flera förskolor väljer att 
formulera i  sina planer att  de ska uppmärksamma och samtala om olika sexuella relationer,  samt 
uppger att barnen ska få kännedom om att familjer kan se olika ut. Familjekonstellationerna anges i 
sin tur främst synliggöras genom litteratur, där vi finner en möjlig kunskap om att förskolor ser ett 
problem  med  att  endast  läsa  heteronormativa  sagor,  då  andra  familjekonstellationer  än  den 
heterosexuella  osynliggörs  och  inte  speglar  dagens  samhälle  (Bartholdsson,  2010;  Gansen,  2017, 
Sotevik,  2019).  Därmed  kan  ett  undvikande  av  att  enbart  läsa  heteronormativa  sagor  tänkas  ha 
betydelse  för  barnen  i  förskolan,  då  ett  heterosexuellt  liv  inte  framställs  som  det  mest 
eftersträvansvärda och självklara sättet  att  leva (Ambjörnsson,  2016).  En annan tänkbar förklaring 
skulle  kunna  vara  att  förskolor  inte  vill  att  regnbågsbarn  ständigt  ska  behöva  förklara  sin 
familjekonstellation (Nordén, 2018),  då medvetna litteraturval beskrivs öppna upp synligheten för 
andra familjebildningar i några planer. Nordén visar i sin avhandling att många regnbågsbarn använt 
sig av en döljande strategi för att skydda både sig själv och sin familj  från utsatthet, vilket skulle 
kunna ha innebörd för de familjer som lever utanför den heteronormativa matrisen (Butler,  2007). 
Vidare  ur  Nordén  framgår  ett  bristande  förhållningssätt  gentemot  regnbågsbarn,  vilket  några 
förskolor uppmärksammat i deras planer och formulerat att de ska vara beredd på att kunna ta emot 
regnbågsfamiljer  genom  ett  respektfullt  bemötande.  Detta  tillsammans  med  beskrivningarna  av 
könsneutrala ord som vårdnadshavare i förskolors ifyllningsdokument och att säga era föräldrar i samtal 
med barn, visar en antydan om att förskolor strävar efter att  inkludera de som lever utanför den 
heterosexuella ramen (Butler, 2007). Både Gansen (2017) och Sotevik (2019) talar om ett erkännande, 
som motverkar  heteronormativitet  genom att  visa  acceptans mot  olikheter,  något  vi  anser  går  att 
relatera till det förskolor uttrycker i deras planer om att inkludera. 

Det formuleras även i en del planer att det går att synliggöra olika familjekonstellationer i rolleken.  
Dock har  tidigare  forskning visat  att  detta  kan vara  svårt  bland barnen,  eftersom leken ofta  har 
förutbestämda  regler  och  accepterar  inte  avvikelser  utanför  heteronormen  (Bartholdsson,  2010; 
Gansen,  2017;  Gunn,  2011;  Hellman,  2010).  Bartholdsson  (2010)  förklarar  att  mamma-pappa-barn 
leken ses som en självklar familjebildning, och när barn vill vara två mammor i en lek så motsätter sig 
andra barn och hänvisar dem till en mer lämplig genusroll (Gansen, 2017). När normen vidare störs 
genom att barn sätter sig emot och bekräftar att samkönade giftermål förekommer, så hamnar det barn 
som  hänvisar  till  heteronormen  utanför  leken,  vilket  också  kan  ses  som  en  konsekvens  av  den 
dominerande  konstruktionen  av  familjen  (a.a.).  Dock  går  det  att  tyda  likheter  i  förskolors 
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beskrivningar  till  Gansens  förklaring  av  det  störande  förhållningssättet,  som kännetecknas  av  att 
pedagoger förklarar att kvinnor kan gifta sig med varandra, eller bekräfta att det går att vara två 
mammor i  en lek.  Möjligtvis  menar förskolor enligt  deras beskrivningar i  överensstämmelse med 
Gansen att pedagogen är den som uppmärksammar barnen om olika sexuella relationer och är den 
som  bekräftar  att  familjer  kan  se  olika  ut.  Forskaren  menar  att  det  är  något  som  motverkar 
heteronormativitet.  Återkommande  i  nästan  alla  undersökta  planer  är  just  vikten  av  att  vara  en 
närvarande pedagog i barnens lek, där förskolor uttrycker ett främjande och förebyggande arbete i att 
kunna bekräfta och ingripa, men också genom att kunna avstyra om en kränkande situation uppstår.

Bartholdssons studie (2010) visar att barn i förskolan redan har en skeptisk hållning till samkönade 
relationer,  vilket  även  Gansen  (2017)  och  Gunn  (2011)  ger  exempel  på.  Vi  finner  däremot  inga 
beskrivningar om barnen redan har en skeptisk hållning till samkönade relationer i de undersökta 
planerna.  Det bör även tilläggas att det förekom planer i vår studie som inte uttrycker några särskilda 
åtgärder eller främjande insatser kopplat både till  sexuell  läggning och könsidentitet/könsuttryck. 
Romantiseringen  bland  vuxna  och  antagandet  kring  barns  relationer  som  framkommer  ur 
Bartholdsson (2010) och Gansens (2017) observationsstudier är heller inget vanligt förekommande i 
dokumenten. Utan i den plan där heteronormen påträffades så angavs det endast att barnen har lite 
kunskaper utanför den. Detta blir intressant när förskolan samtidigt uttrycker att de yngre barnen inte 
berörs av den främjande och förebyggande insatsen, utan hänvisas enbart till de äldre. Skolverkets 
(2009) slutsatser om att en del förskolor anser sig inte beröras av arbetet kring sexuell läggning går 
därför att  sätta i  relation, och att  vårt resultat visar på att  barnens ålder har betydelse för om de 
inkluderas  i  åtgärderna.  Gansens  (2017)  restriktiva  förhållningssätt  som  kännetecknas  av 
återhållsamma pedagoger kan på så vis relateras till den beskrivning som förskolan formulerar om att 
arbetet inte rör de yngre barnen och kan förstås vara en begränsning. Soteviks (2019) fallstudier visar 
både möjligheter och begränsningar när det kommer till queerhet, vilket vi också anser att vi funnit i 
vår studie. Vi finner flera beskrivningar som kan tolkas motverka heteronormativitet, samtidigt som 
de  förekommer  begränsningar  när  de  yngre  barnen  inte  inkluderas  eller  där  främjande  och 
förebyggande insatser inte förekommer.

Att inte begränsas utifrån starka könsnormer 
När det kommer till diskrimineringsgrunden könsidentitet/könsuttryck så visar studiens resultat att 
flera  förskolor  beskriver  att  de  inte  ska  uttrycka  tvivel  eller  värdera  ett  barns  klädsel  eller 
håruppsättning  i deras dokument. Detta går att sätta i relation till Gunns (2011) exempel om en pojke 
med klänning, där klädseln omdefinieras till förväntad och normativ maskulinitet genom att påtala att 
män bär kilt i Skottland. Att dessa verksamheter troligen anser att detta är problematiskt, eftersom det 
kan ses som ett lärande av maskulinitet hos pojkar (Gansen, 2017), men också ses som ett begränsande 
utifrån starka könsnormer enligt  förskolors  egna formuleringar.  Att  få  vara  den  man  är  återger  en 
sammanfattande beskrivning av vad flera förskolor väljer att formulera i deras dokument, vilket kan 
uppfattas som möjligheter och ha betydelse för barns identitetsskapande. Detta går att kopplas till den 
heterosexuella matrisen, där fördomar kring vad som förväntas av det biologiska könet ifrågasätts 
(Butler,  2007).  Ett  möjligt  scenario  enligt  förskolors  redogörelser  skulle  kunna  vara  att  de  vidtar 
åtgärder i en liknande situation som i Hellmans (2010) fall, där en pojke blir offentligt utskrattad och 
kallad för “löjlig pojkprinsessa” av de andra barnen, då förskolorna formulerar att de alltid ska agera 
vid kränkande situationer. Genusmedvetenhet beskrivs i planerna vara en betydelsefull faktor i det 
främjande och förebyggande arbetet, vilket då skulle kunna motverka den genusbegriplighet som ofta 
medföljer den heterosexuella ramen (Butler, 2007). 
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För att  barn ska kunna utveckla sin identitet så beskrivs pedagogers förhållningssätt i  flera av de 
undersökta planerna ha en betydande roll i det främjande och förebyggande arbetet. Detta förklaras 
genom att vara medveten om sina egna värderingar och hur en väljer att uttrycka dem. Men också att 
inte köna barn och tänka på att säga barnets namn istället uppger en del. Beskrivningarna av att vara 
en förebild var ofta förekommande i dokumenten, vilket Lundin (2013) tar upp i sin studie, men då 
genom att homosexuella eller bisexuella lärare är öppna med sin sexuella läggning och kan ge en 
positiv relation till andra läggningar. Detta är dock inte något som nämns i de undersökta planerna. 
Däremot förklaras ett respektfullt bemötande som en del i att vara en förebild i några planer. Det 
uttrycks även i flera dokument att medvetna litteraturval, likt det främjande och förebyggande arbetet 
kopplat till sexuell läggning, kan påvisa olikheter. Men utifrån diskrimineringsgrunden könsidentitet/
könsuttryck handlar det mer om att visa bilder som bryter normer och att medvetet byta ut olika 
pronomen enligt en del förskolors beskrivningar.

Ett accepterande och tryggt klimat i förskolan 
Några förskolor beskriver i sina planer att barnen ska öva sig i att vara allsidiga, öppna och trygga 
mot  alla  typer  av  lekkamrater,  miljöer  samt  material,  och  att  klimatet  i  verksamheten  ska 
kännetecknas  av  acceptans.  Detta  går  i  linje  med  Nordéns  (2018)  utbildande  strategi,  som 
karakteriseras  av  att  utbildning  ska  leda  till  mindre  fördomar  och  en  större  upptäckarlust.  En 
könsneutral miljö förklaras i några dokument kunna motverka könsstereotypa fördomar. Exempelvis 
så anges rekvisitan i utklädningsmaterialet erbjuda möjligheter där barn kan övas i att vara allsidig 
och överskrida könsstereotypa roller. Nordéns utbildande strategi kan också sättas i relation till det 
förskolor  uttrycker  om  att  alla  ska  känna  till  att  planen  mot  diskriminering  och  kränkande 
behandling, men även det kollegiala lärandet och det några nämner om att ta del av aktuell forskning. 
Diskrimineringslagens (2016:828) nya krav som infördes den 1 januari 2017, innebar ett förtydligande 
för alla verksamheter om att undersöka och analysera om det finns risker eller andra hinder som kan 
leda till  diskriminering.  Vi  kan i  vårt  resultat  se  att  flera  förskolor  beskriver  i  sina  planer  att  de 
ständigt tänker på hur miljön är utformad för att eliminera risker och att de flesta av dem uppger att 
barnen är  delaktiga  i  uppmärksammandet  i  både  samtal  och  trygghetsvandringar,  men också  att 
vårdnadshavare inkluderas genom enkäter, föräldramöten, inskolning- och utvecklingssamtal.

Skillnaderna mellan de HBTQ- och icke-certifierade verksamheterna 
Vår  studies  resultat  visar  att  en  skillnad  mellan  de  HBTQ-certifierade  och  icke-certifierade 
verksamheterna är att flera av de förstnämnda applicerar det normkritiska förhållningssättet eller det 
normkritiska  perspektivet  i  deras  beskrivningar  under  diskrimineringsgrunderna sexuell  läggning 
och  könsidentitet/könsuttryck.  Detta  var  alltså  inget  vi  fann  i  de  icke-certifierade  verksamheters 
planer. Flera av de HBTQ-certifierade beskriver också att deras material ska vara normkreativt, till 
skillnad från de icke-certifierade som mer formulerar att deras material ska kunna påvisa olikheter. 
Skolverkets  (2009)  tidigare  rapport  konstaterade  att  det  har  saknats  ett  normkritiskt  perspektiv  i 
förskolors arbete, något vi med vår studie kan visa att flera av de HBTQ-certifierade har anammat i 
sina planer  mot diskriminering och kränkande behandling.  En annan skillnad som vi  fann i  vårt 
resultat är att flera HBTQ-certifierade verksamheter har särskilda HBTQ-grupper och som samverkar 
tillsammans med andra HBTQ-certifierade förskolor för att få ett välutvecklat värdegrundsarbete.
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Slutsatser 
Våra  huvudsakliga  fynd  är  att  förskolor  återkommande  beskriver  synliggörandet  av  olika 
familjekonstellationer  som  en  främjande  och  förebyggande  insats  i  sina  planer.  Flera  av  dem 
formulerar också att barn ska kunna uttrycka sig i verksamheten och vara sig själva utan att behöva 
begränsas utifrån starka könsnormer. Det framkommer även vara viktigt att  skapa ett  klimat som 
kännetecknas av acceptans och trygghet, där vuxna är goda förebilder och närvarande bland barnen 
enligt förskolors egna beskrivningar. Av de 22 granskade planerna så förekom heteronormen endast 
omnämnd i  ett  av  de  insamlade  dokumenten,  där  de  yngre  barnen inte  inkluderas  i  arbetet.  De 
skillnader vi fann mellan HBTQ-certifierade och icke-certifierade verksamheter är att de förstnämnda 
applicerar normkritiska och normkreativa beskrivningar i sina formuleringar, samt uppger att de har 
en särskild HBTQ-grupp som samverkar tillsammans med andra HBTQ-certifierade verksamheter. 
Detta är inget de icke-certifierade nämner något om. Vi föreslår att förskolor ser över sina planer för 
att kunna förebygga heteronormativitet systematiskt och målmedvetet,  då det ibland inte förekom 
några särskilda åtgärder kopplade till diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsidentitet/
könsuttryck.

Framtida studier 
Vi har med vår studie analyserat beskrivningar av förskolors främjande och förebyggande arbete, och  
anser att framtida studier bör riktas mot hur dessa formuleringar förankras i verksamheten genom 
observationsstudier.  Vi kan se att ett  tjugotal förskolor just nu har en pågående HBTQ-certifiering 
(RFSL,  2018b),  och  finner  det  därför  angeläget  att  studera  vad  själva  certifieringen  innebär  för 
verksamheten, möjligtvis likt vår studie se om det förekommer skillnader mellan HBTQ-certifierade 
och  icke-certifierade. När barns sexualitet vidare skrivs in i förskolans nya läroplan (Skolverket, 2018) 
den 1 juli 2019, så vore en intressant undersökning vara om den nya läroplansändringen inneburit 
några förändringar i förskolors pedagogiska arbete.  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