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Sammanfattning 
Denna studie handlar om arbetet med HBTQ och genus i förskolan och bygger på 

enkätresultat med 60 deltagare, vilka är verksamma i förskolan i olika yrkesgrupper. 

Förskollärare, förskolechefer, barnskötare, vikarier samt av kategorin ”annan” 

yrkesgrupp. Denna förväntas innehålla de grupper som inte uttrycks ovan, vilka kan 

vara ateljérista, specialpedagog, etcetera. Studiens syfte är att undersöka hur det 

pedagogiska arbetet i förskolan sker gällande HBTQ-frågor. En av frågeställningarna är 

huruvida det sker ett aktivt arbete med HBTQ-frågor och orsaker om det inte görs. En 

annan frågeställning handlar om arbetet kring genus, då även det har med kön och 

identitet att göra. Därefter jämförs arbetet med de två områdena för att få syn på 

skillnader i hur de arbetas med i förskolan och på vilket sätt.  

 

Studien inleds med synen på HBTQ och heteronormativiteten i samhället. Detta kopplas 

kort samman med barns relationsskapande och lek samt en intervju med en queer-

aktivist som berättar kort om känslorna kring heteronormativitet kontra att falla utanför 

normen. Efterföljande är de centrala begreppen som är relevanta för studiens innehåll, 

som kan vara bra att känna till. Resultatet visar att det är skillnad i hur aktivt det arbetas 

med genus och HBTQ i förskolan. Genus är mer vanligt förekommande att arbeta med 

jämfört med HBTQ. Många deltagare är överens om att det krävs medvetenhet för att 

kunna arbeta aktivt med de två områdena. Okunskap och omedvetenhet är en av 

orsakerna till varför det inte sker ett arbete med HBTQ. Andra orsaker som deltagarna 

uppger är att det är brist på tid eller att det inte anses vara ett nödvändigt område att 

arbeta med. De deltagare som uppger att de arbetar med genus och/eller HBTQ har i 

enkäten haft möjlighet att uppge på vilket sätt de arbetar med de två områdena. De har 

bland annat gett förslag på böcker, leksaker och material som de använder sig av för att 

belysa dessa. Resultatet diskuteras utifrån ett normkritiskt perspektiv, som ifrågasätter 

normerna. Resultatets viktigaste poäng och slutsats är att det krävs mer kunskap och 

medvetenhet inom HBTQ för att det ska kunna ske ett aktivt arbete med detta. 

 

 

Nyckelord: genus, HBTQ, heteronormativitet, kön, normer, normkritiskt arbete 
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1. Inledning 
Genus kan ses som ett självklart område att arbeta med i förskolan, främst för att det står i 

förskolans läroplan som en del av de grundläggande värdena samt som strävansmål. 

Läroplanen slår fast att ingen ska diskrimineras på grund av exempelvis kön eller sexuell 

läggning och skilda uppfattningar och livmiljöer ska uppmuntras. Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar respekt och öppenhet gentemot andra människor samt en förståelse för 

att alla människor har lika värde oavsett exempelvis sexuell läggning (Skolverket, 2016).  

 

Genom att enbart arbeta med genus har genast en grupp människor exkluderats. Det är de 

människor som inte tycker sig tillhöra könet man eller kvinna utan som känner samhörighet 

med andra sexualiteter och könsuttryck. Det är bland annat därför det är viktigt att arbeta med 

HBTQ (homosexuella, bisexuella, transexuella och queerpersoner) i förskolan eftersom 

grundläggande värden skapas i förskolan. Arbetet med HBTQ bör vara minst lika självklart 

som arbetet med genus då det är högst aktuellt idag.  

 

Margaretha Öhman (Sveriges Utbildningsradio, 2012) är en psykolog och förskolekonsult 

som har stött på otaliga barn, ungdomar och de vuxna som finns omkring dem. Hon talar om 

barns relationsskapande i leken och menar att det sker ett lärande i relationsarbetet. Barn övar 

sig i hur man är tillsammans med andra. De testar gränser, normer och ställs inför otaliga 

dilemman gällande vad som är okej att säga och göra eller inte. De förhandlar och skapar egna 

regler, bland annat vad gäller deltagande i lek. Deltagandet i lek kan vara enkelt och självklart 

för vissa barn, medan det kan vara hårt villkorat för andra barn. Detta kan jämföras med 

villkoren för deltagandet och erkännandet av individer i samhället där heteronormen råder. 

Enligt heteronormen anses det självklart för alla att vara Cis-person. Att vara Cis-person 

innebär att antingen vara man eller kvinna och innefattar de könsroller och de stereotypiska 

beteendena hos vardera kön (Sveriges Utbildningsradio, 2017). 

 

I en intervju med Freja som sändes i P1 den 26 oktober 2016 (Sveriges Utbildningsradio, 

2016a) berättar hon att hon önskar lyfta fram de som på något sätt bryter normen och menar 

att om dessa osynliggörs i samhället påverkar det individen. Freja är själv en queer- och 

transaktivist och menar att om HBTQ-personer inte ser någon som är lika dem själva kan de 

ifrågasätta sin egen existens. Är jag ensam? Betyder jag ingenting? Detta ständiga 

ifrågasättande av HBTQ-personer leder till en negativ utvecklingsspiral och bidrar till en 

negativ självkänsla och självbild (Healey, 2014; Sveriges Utbildningsradio, 2012). 

 
[..] det är just det många Cis-personer säger, de tänker inte på att de är man eller kvinna 

just för att det faller sig som en självklarhet. Det är klart att du ska få finnas som den du 

är (Sveriges Utbildningsradio, 2016a). 

 

 

Heterosexuella personer eller Cis-personer representeras överallt. Deltagandet i samhället 

faller som en självklarhet. För de som faller utanför heteronormen, det vill säga alla som inte 

definierar sig som enbart man eller kvinna, är deltagandet och erkännandet hårt villkorat. De 

representeras inte i samma utsträckning som heterosexuella personer i samhället. Även om de 

representeras mer nu jämfört med tidigare (exempelvis Pride, i reklam, etcetera) är det 

fortfarande inte tillräckligt för att de ska få en rättvis inkludering i samhället, menar Anna 

Adenji som är forskare i genusvetenskap (Sveriges Utbildningsradio, 2016b). 

 

Även om synen på HBTQ-personer har förbättrats är den fortfarande bristfällig då dessa 

personer ofta diskrimineras, exkluderas och ifrågasätts. Adenji menar att acceptansen för 
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homosexuella har blivit ganska hög idag och hävdar genom att uttrycka att det är hög 

acceptans påvisar det även att det ändå inte är självklart (Sveriges Utbildningsradio, 2016b). 

Det är fortfarande heteronormen som gäller. Allt annat är varken norm eller en självklarhet, 

även om det har blivit bättre jämfört med tidigare. Homosexualitet var straffbart fram till år 

1944 och betraktades som en sjukdom fram till år 1979. Innan år 1999 fanns det ingen lag om 

diskriminering i arbetslivet, vilket inte gav homosexuella samma rättigheter som 

heterosexuella. Fram till år 2009 var det ej tillåtet för samkönade par att ingå äktenskap 

(Sveriges Utbildningsradio, 2016b). 

 

Att på olika sätt engagera sig i samhället kring HBTQ som transaktivist, queeraktivist eller 

något annat, innebär delvis att engagera sig kulturellt. Många aktivister utnyttjar sociala 

mediers spridning och tillgänglighet för att sprida budskap, normkritiska resonemang och en 

önskan om ett öppnare samhälle. Statens Kulturråd skriver i sitt magasin Queer kultur (2016) 

om kultur som ett sätt att beröra, skapa medvetenhet och uppvisa nya perspektiv. Konst och 

kultur är något som finns överallt i samhället och kan därmed påverka attityder samt 

synliggöra och motverka normer och fördomar (Statens kulturråd, 2016).  De ger förslag på 

råd och åtgärder om hur det kan arbetas med HBTQ-personers rättigheter och jämlikhet 

gentemot heteronormen. Dessa tillvägagångssätt kan användas av vilken verksamhet som 

helst. 

 

De menar att det är viktigt att arbeta med likabehandling, både överlag men även med 

specifika HBTQ-frågor samt integrera lika villkor för alla (Statens kulturråd, 2016). Den 

information som finns om diskrimineringslagen samt tillvägagångssätt vid trakasserier och 

diskriminering bör förtydligas och spridas. I policyer och styrdokument bör ett HBTQ-

perspektiv antas för att inkludera alla människor. Något annat viktigt är att skaffa 

kompetensutveckling i samhällets olika verksamheter och eftersträva mångfald bland personal 

(Statens Kulturråd, 2016). 

 

Att arbeta med likabehandling, lika rättigheter och mot diskriminering av kön och sexuell 

läggning, är delar av ett normkritiskt arbete. Att arbeta normkritiskt innebär att försöka bryta 

och förändra de normer som råder i förskola, skola och samhället i stort. Bromseth och Darj 

(2010) skriver om normkritiskt arbete som främst vänder sig till förskola och skola. De menar 

att syftet med normkritiskt arbete i dessa verksamheter är att lyfta ett särskilt synsätt på social 

förändring genom lärande – att upplysa barn, elever och lärare om normerna i samhället som 

påverkas av social förändring. Normer är inga regler, utan idéer om vad som uppfattas vara 

normalt eller inte. Dessa påverkas av människor i och utanför samspel i kombination med 

makthavande organ i form av media, politik, etcetera. Att bryta eller förändra en norm är 

beroende av det sociala bland människor – samtal, synliggörande, diskussion, reflektion, att 

våga tala ut och främst att agera för att försöka förändra de rådande normerna. 
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1.2 Centrala begrepp 
 

HBTQ 
HBTQ är en initialförkortning för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queerpersoner 

(RFSL, 2015). Ett begrepp som innefattar bland annat könsuttryck, könsidentitet, 

identitetsutveckling, sexuell läggning och relationer. Bryts ordet ned i fragment står H och B 

för personens sexuella läggning, vilket typ av kön hen attraheras av. T definierar hur en 

person själv ser på sin egen könsidentifiering och könsuttryck. Q står för ett flertydigt begrepp 

(queer) som dels innefattar sexuell läggning, könsidentifikation, relationer och sex i praktiken. 

Det ses även som ett uttryck som ställer sig kritiskt till kön överhuvudtaget, om man måste 

känna tillhörighet till något kön. 

 

Heterosexualitet 
Begreppet heterosexualitet står för en person som attraheras av någon av det motsatta 

könet. 

 

Heteronormativitet 
Begreppet heteronormativitet står för det samhälleliga normsystem som hävdar att 

människor är antingen av det kvinnliga könet och attraheras av män, eller är av det 

manliga könet och attraheras av kvinnor. Dessutom hävdas att flickor, tjejer och 

kvinnor bör vara feminina och att pojkar, killar och män bör vara maskulina (Brade, 

2008). Allt utöver detta anses onormalt och kan i vissa länder även vara straffbart 

(RFSL, 2015). Detta kan även kopplas samman med begreppet Cis-person. 

 

Cis-person 
Begreppet Cis-person står för den norm som kopplas till heteronormativitet, där det 

anses självklart för alla att antingen vara man eller kvinna. Detta innefattar även 

könsroller och de stereotypiska beteendena hos vardera kön. En Cis-person är född med 

ett kön, ser ut som det könet och ska uppfattas och känna sig som en människa av just 

det könet (Sveriges Utbildningsradio, 2017).  

 

Homosexualitet 
Begreppet homosexualitet står för en person som attraheras av någon av samma kön som en 

själv. 

 

Bisexualitet 
Begreppet bisexualitet står för en person som attraheras likväl av det motsatta könet som av 

samma kön som en själv. Attraktionen behöver inte nödvändigtvis vara hälften på vardera 

kön, utan kan vara högre till det ena könet och lägre till det andra. Den kan dessutom 

förändras över tid eller vara densamma (Healey, 2014). 
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Queer 
Begreppet queer är mångtydigt. Övergripande handlar det om kritik mot de rådande 

normerna. De normer som existerar kring kön, relationer, familjekonstellationer och 

benämningar av sexualiteter ifrågasätts (RFSL, 2015). Begreppet queer ställer sig kritiskt till 

om benämning och identifiering av kön är nödvändigt.  

  

Normkritik 
Normkritik handlar om att ifrågasätta de normer som råder i samhället och skapa mer 

jämlikhet mellan könen i samhället. Vad gäller normer kring kön och könsroller handlar 

det om att flytta fokus från de individer som anses avvikande från normen och istället 

lägga fokus på att se över och ifrågasätta de normer som existerar och varför just detta 

ska anses vara ”normalt” (RFSL, 2015).  
 

Trans 
Begreppet trans innefattar tre underbegrepp som presenteras nedan. 

 

Transperson 
En transperson kan dels identifiera sig som man eller kvinna oavsett juridiskt kön, dels som 

en kombination av båda eller välja att identifiera sig med ena könet men uttrycka sig på icke 

stereotypiska sätt för det könet (Healey, 2014). Att vara transperson har inget med sexuell 

läggning att göra utan det berör områdena könsidentitet och könsuttryck. En transperson kan 

definiera sin sexuella läggning på olika sätt, exempelvis homo-, hetero-, eller bisexuell, precis 

som vem som helst (RFSL, 2015). 

           

Transsexuell  
En transsexuell person är någon som själv definierat sig som någon annan än det 

juridiska könet och därmed fått en medicinsk diagnos som gör det möjligt att förändra 

sin kropp till det kön denna person identifierar sig med. Denna process, innefattande 

exempelvis hormonbehandling, underlivskirurgi, röstträning, etcetera, ger också rätt till 

nytt juridiskt kön. Inte heller detta begrepp har något med sexuell läggning att göra 

(RFSL, 2015). 

  

Transvestit 
En transvestit är någon som klär sig i det motsatta könets kläder och använder sig av andra 

utmärkande egenskaper för detta kön. Detta begrepp är en definition som personen själv 

väljer att anta, det finns ingen diagnos eller liknande som bekräftar en transvestit. Detta 

har inget med sexuell läggning att göra, utan mer om identitet och uttryck (RFSL, 

2015). 
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3. Historiska tillbakablickar och tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs historia och forskning kring HBTQ, både äldre och nyare studier 

presenteras. De databaser som använts för att hitta relevant litteratur är Discovery, Google 

Scholar och ERIC, men enbart sökresultat från Discovery presenteras i detta arbete. Det är 

även i Discovery som litteratur i bokform har sökts fram. Detta avsnitt i arbetet är kortare än 

önskat, då det var svårt att hitta relevant forskning kring HBTQ. 

 

Sökord på svenska: genus, genus jämfört med HBTQ, HBTQ, homosexualitet, 

könsöverskridande, regnbågsbarn, regnbågsfamiljer, samkönade föräldrar  

 

Sökord på engelska: gender, LGBT, difference between gender and LGBT, gay, LGBT, 

rainbow people, same sex family 

 
Historiska tillbakablickar 
Tidigare forskning visar att HBTQ inte alltid har varit accepterat. Än idag är det inte fullt 

förstått eller accepterat, vilket redogörs i kommande avsnitt. Längre tillbaka i tiden ansågs 

homosexualitet vara oacceptabelt och sjukligt i många kulturer. Efter romarrikets fall omkring 

476 e.Kr bestämde sig en tysk aktivist vid namn Karl Heinrich Ulrichs för att söka rättvisa för 

alla sexuella läggningar och ville upprätta en avkriminalisering av homosexualitet (Razali, 

Noor & Talif, 2015). Efter Ulrichs initiativ blev forskning om genus mer vanligt. En sexolog 

vid namn Richard Kraft-Ebbing uttalade sig under 1800-talet, efter utforskning av sexuell 

orientering, om att homosexualitet är en urartning av hjärnan snarare än naturlig utveckling 

(a.a). Homosexualitet sågs som något onaturligt och något som berodde på störningar i 

hjärnan. Påföljden av detta blev att homosexualitet försökte botas med olika experimentella 

metoder för att hjälpa patienterna att ändra sin sexuella läggning till det som ansågs normalt - 

heterosexualitet. Dessa metoder var skadliga och orsakade psykiskt trauma hos patienterna. 

Detta ledde senare till att homosexualitet inte längre ansågs vara en mental sjukdom. Enligt 

författarna berodde det istället på beteende samt biologiskt och psykodynamiskt ursprung 

(a.a.). Det allra första mötet med någon av samma kön kan ha förfört personen, ansågs det. 

Det kunde vara ett möte med en ny kollega eller något annat vardagligt möte men även möten 

i form av våldtäkt eller misshandel. Beteendevetare menade att detta mönster, mötet med 

samma kön, formade personerna och gjorde dem homosexuella. De ansåg även att beteendet 

var inlärt och därför också kunde avskaffas genom att ”avlära” sig det (a.a.). 
 

Ett flertal nyare studier har gjorts sedan början av 1990-talet i hopp om att få fram ett resultat 

som visar vad homosexualitet beror på, om det finns en genetisk förklaring.  Dessa studier har 

dock visat sig vara varken giltiga eller tillförlitliga (Razali, Noor & Talif, 2015). De har även 

inneburit att försöka fastställa en existens av en kromosom hos människor som skulle göra det 

möjligt att identifiera en sexuell läggning. Detta visade sig vara meningslöst, då det varken 

finns resultat från DNA-test eller vetenskapliga resultat som bekräftar detta (a.a.). 

 

Forskning och juridiska dokument 
Nyare forskning och studier visar att HBTQ inte är accepterat till fullo än idag, även om det 

har blivit bättre jämfört med tidigare. Enligt Gustavson och Schmitt (2011) har barn med 

HBTQ-föräldrar uppmärksammats mer sedan 1990-talet och början av 2000-talet när det 

gäller beslutsfattande om lagstiftning för adoption och inseminering i Sverige. Vuxna HBTQ-

personer har numera juridiskt och medicinskt stöd för att bilda en familj. Även juridiska 

ändringar som rör partnerskap, äktenskap och adoptionsregler har gjorts med hänsyn till 

HBTQ-personer. Det som huvudsakligen rör barn i förskola och skola är diskrimineringslagen 
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som trädde i kraft 2008 (a.a.). Diskrimineringslagen är ett juridiskt ställningstagande som är 

till för att aktivt motverka diskriminering och för att främja alla människors lika rättigheter 

och möjligheter. Detta oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Paragraf 5 i diskrimineringslagen definierar kön som att någon är man eller kvinna. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att en person inte identifierar sig som kvinna 

eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, 

sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning (Regeringskansliet, 

2008). Detta tillsammans med diskrimineringsgrunderna (kön, sexuell läggning, etcetera) slår 

fast att ingen ska utsättas för diskriminering på dessa grunder, vare sig man anser sig vara 

man, kvinna eller ingetdera. 

 

Som en del av de juridiska förändringarna publicerades en rapport, Barn i homosexuella 

familjer (Regeringskansliet, 2001), av den svenska regeringen. Detta ansågs vara ett stort steg 

på vägen mot ett bättre arbete kring HBTQ. Rapporten redogör för en undersökning och 

analys av villkoren för barn i homosexuella familjer. Den tar också upp de rättsliga skillnader 

som finns idag mellan homosexuella och heterosexuella par gällande äktenskap och adoption. 

Resultaten visar att barn med homosexuella föräldrar inte utvecklas psykologiskt och socialt 

annorlunda än barn med heterosexuella föräldrar. Könsutvecklingen finns det heller inga 

skillnader i. Barn vars uppväxt präglas av en kärleksfull miljö oavsett föräldrarnas sexuella 

läggning, där barnets behov är i centrum har goda förutsättningar att utvecklas positivt socialt 

och psykologiskt. Barn till HBTQ-föräldrar blir i huvudsak bättre på att hantera eventuella 

konflikter som uppstår på grund av föräldrarnas sexuella läggning bland exempelvis 

klasskamrater. Resultaten visar även att homosexuella föräldrar inte är sämre föräldrar än 

heterosexuella föräldrar, då deras förmåga för exempelvis omsorg och omvårdnad inte skiljer 

sig mot de heterosexuella föräldrarnas förmågor (a.a.). Homosexualitet gör inte en människa 

till en sämre människa. 

 

Harvey och Stone Fish (2015) skriver om familjeterapi som fokuserar på individuella 

utvecklingsbanor hos barn med könsöverskridande uttryck och identitet. I familjeterapin görs 

psykologiska studier för att stötta barnen och/eller deras familj. Författarna skriver om hur 

familjen kan få stöd i att acceptera och respektera sitt/sina barns könsidentifiering samt ge 

barnet självt stöd i sin process. Det gäller främst de som dessutom ingår i en annan ofta 

diskriminerad minoritet som kan vara exempelvis etnicitet eller religion. Denna artikel tar 

även upp en undersökning som gjordes i USA år 2000 om människors syn på homosexualitet. 

Den visade att trots en ökad öppenhet för samkönade förhållanden svarade 59% av deltagarna 

att samkönat samlag var fel. Tio år senare hade denna procenthalt minskat till 46% (a.a.). 

Detta visar att acceptansen för sexuell minoritet ökat men ingen information kring varför det 

ökat gavs. Undersökningen visade att yngre accepterar HBTQ-personer i större utsträckning 

än vad äldre gör. Detta kan möjligen bero på att de som är födda under 1990-talet samt början 

av 2000-talet är infödda i en värld med en allt mer vanligt förekommande existens av HBTQ 

medan de äldre möjligen lever kvar i det gamla, då homosexualitet och HBTQ inte var 

naturligt. Den yngre generationen får förhoppningsvis redan i förskolan eller grundskolan 

samtala om detta och bilda erfarenheter istället för att bilda fördomar och intolerans. Även 

rapporten från Regeringskansliet (2001) påvisar detta. Kommittén fann att inställningarna och 

attityderna kring huruvida homosexuella par ska få ingå äktenskap samt adoptera eller inte, 

skiljde sig mellan generationer. De yngre hade en mer positiv och accepterande inställning än 

de äldre. Det fanns även en skillnad mellan de som kommit i kontakt med homosexuella 

familjer och de som inte gjort det. Det kan vara lätt att avvisa något i teorin utan att ha stött på 

det i praktiken, varför inte enbart teorin bör ligga till grund för en bedömning. Rapporten visar 
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att många homosexuella familjer har positiva upplevelser vad gäller bemötande i sin 

omgivning men att de vid möte med myndigheter och dess personal känt sig utpekade och 

annorlunda (a.a.).  

 

Som en del av resultatet av undersökningen som nämns i Harvey och Stone Fish (2015) 

artikel visade det sig att HBTQ-ungdomar löper större risk att bli hemlösa. Detta beror på att 

många föräldrar, främst i starka kulturer och religioner, inte accepterar sina barn om de har en 

annan sexuell läggning än heterosexualitet. Det anses som en synd att vara något annat än 

detta. Detta är något som kan få allvarliga konsekvenser, då familjen och hemmet är många 

barn och ungdomars trygghet och är oumbärlig för identitetsutvecklingen och för att få stöd 

och omsorg. Hemlösa barn och ungdomar löper i sin tur större risk att hoppa av skolan, bli 

utsatta för mobbing och anamma ett riskabelt sexuellt beteende. De riskerar att bli utsatta för 

exempelvis våldtäkt, misshandel och rån eftersom de inte har någonstans att bo och hamnar på 

gatan. Detta leder oftast till drog- och/eller alkoholmissbruk och suicidalt beteende (a.a.). 

Dessa konsekvenser beror inte på att det är något fel på HBTQ-barn/ungdomar, utan det beror 

på brist av förståelse, acceptans och respekt från både nära och kära samt från samhället i 

stort. Lärare, vårdpersonal och myndigheter behöver därför bli mer medvetna och 

accepterande. Det är på grund av okunskap och icke existerande acceptans det brister, men för 

att det inte ska brista och gå utför för dessa barn och ungdomar krävs det åtgärder. 

Undersökningen visade även att de personer som har en utbildning, främst de som har en 

något högre utbildning, har en högre acceptans för HBTQ än de som är lägre utbildade (a.a.). 

Det är bland annat därför arbetet med HBTQ är viktigt att börja med redan i förskolan – för 

att skapa en tolerans, acceptans och framförallt en respekt mot de människor som väljer att 

vara en del av HBTQ-kulturen. Men också för att ge nästa generation en värld där de slipper 

förtryck. 

 

Förskolans och skolans roll 
Kön, HBTQ samt diskriminering är något som även förskolans och grundskolans läroplan tar 

upp. De slår fast att ingen ska utsättas för diskriminering på grund av bland annat kön, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, samt att alla människor har lika värde och 

att det ska råda jämställdhet mellan könen (Skolverket, 2011; Skolverket, 2016). I 

grundskolans läroplan står det dessutom att diskriminering kring detta ska bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva åtgärder (Skolverket, 2011). Det är viktigt att öka 

medvetenheten och därmed kanske kunna öka acceptansen för HBTQ-personer. Både 

förskolan och grundskolans läroplan hävdar att skilda uppfattningar och livsval ska föras fram 

och respekteras samt att traditionella könsroller ska motverkas. Varje människa har ett 

egenvärde som ska respekteras och alla i förskolans och skolans verksamhet ska ta avstånd 

från att människor utsätts för kränkande behandling och förtryck samt hjälpa varandra om 

detta uppstår (Skolverket, 2011; Skolverket, 2016). 

 

Skolan är en viktig plats för barn. Det är där de utvecklar en identitet och förväntas bli socialt 

accepterade samt känna säkerhet och välbefinnande. Även Gustavson och Schmitt (2011) 

skriver om skolan som en viktig plats, vilket ledde till att en grupp forskare från universitet i 

Tyskland, Slovenien och Sverige bedrev en studie om skolans erfarenheter av barn och unga 

med HBTQ-föräldrar, samt barn och ungdomars upplevelser kring hur skolan hanterat detta. 

De fann att det finns svårigheter inom svenska skolan att erkänna andra familjekonstellationer 

än kärnfamiljen och prata om de konstellationer som inte anses som normativa (Gustavson & 

Schmitt, 2011). Ett flertal av föräldrarna kände att de var tvungna att skydda sina barn genom 

att exempelvis om möjligt välja skolor som uttryckte en acceptans för alla människors 

olikheter. De upplevde att det fanns en skillnad mellan teori och praktik gällande inkludering, 
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då många lärare inte tycktes förstå deras sexuella läggning och livsval. Lärarna ifrågasatte den 

(enligt dem) obefintliga klarheten i familjekonstellationen samt vem som egentligen var 

modern eller fadern. Andra lärare ville inte erkänna dessa föräldrars livsstil och därmed inte 

heller erkänna barnen. De blev osynliggjorda och inkluderades inte som andra barn och 

föräldrar, vilket i sin tur påverkade barnen. Lärare som inte kan erkänna och acceptera andra 

familjekonstellationer än kärnfamiljen skickar negativa signaler till barnen som skapar 

känslor av utanförskap, diskriminering och att de inte anses ”normala” och dugliga. 

Gustavson och Schmitt (2011) fann med andra ord i sin studie att många lärare inte är beredda 

eller kompetenta att ta emot dessa familjer, varken personligt eller professionellt. De menar 

också att tystnaden är värst, när lärare inte erkänner och stöttar barn med HBTQ-föräldrar 

eftersom det ökar manipulationen av de drabbade och därmed även ökar deras sårbarhet. 

Detta skiljer sig från upplevelserna hos föräldrarna i rapporten av Regeringskansliet (2001). 

 

En fråga är vilka åtgärder som kan vidtas för att öka medvetenheten om HBTQ och öka 

acceptansen för dessa personer i samhället. Det börjar med barnen men även med föräldrar 

och lärare som har stor inverkan på barn och deras attityder och värden. Ett sätt är att 

exempelvis läsa barnlitteratur som behandlar ämnet och samtala med barnen kring det. 

Derkachova (2017) skriver om den moderna sortens barnlitteratur. Där gifter sig prinsar med 

varandra och bilder illustrerar kyssande män. Dessa ska inte analyseras genom HBTQ, utan 

genom karaktären och dess känslor och handlingar. Författare av dessa böcker använder den 

traditionella sagans struktur och hjältar men kastar om den sexuella naturen. Detta för att 

kunna samtala med barn om ämnet på en lättsam och bekväm nivå. Inget passar då bättre än 

en saga, menar författaren (a.a.). Denna typ av sagor har som syfte att synliggöra 

karaktärernas  handlingar och känslor som viktigare än deras sexuella läggning. Detta 

synliggörande smälter in i handlingen eftersom sagan ser ut precis som vanligt med undantag 

för relationerna mellan könen.  Det viktigaste är att förstå hur denna typ av böcker bör läsas. 

Karaktärernas egenskaper, handlingar och känslor bör ligga i fokus för diskussion. Detta visar 

då att det inte finns någon abnormitet eller avvikelser hos de som är HBTQ-personer. HBTQ-

hjältar är den nya typen av hjälte i moderna barnböcker och de kan hjälpa till med att 

inkludera barn i en ny verklighet (a.a.). 

 

     3.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka det pedagogiska/didaktiska arbetet i förskolan 

gällande HBTQ. Jag vill undersöka om det sker ett aktivt arbete med barn i olika åldrar och 

hur olika yrkesgrupper förhåller sig till arbetet med HBTQ-frågor samt eventuella orsaker till 

om de inte arbetar med det. Jag kommer även delvis att intressera mig för arbetet kring genus, 

då även det har med kön och identitet att göra. 

 

De frågeställningar jag har är  

 

 Hur sker det pedagogiska/didaktiska arbetet med HBTQ-frågor i förskolan? 

 Om valet har gjorts att inte arbeta med HBTQ, vilka orsaker ger pedagoger till detta? 

 Vilka skillnader ger pedagoger uttryck för mellan arbetet kring genus och arbetet kring 

HBTQ?  
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4. Metod 
I detta avsnitt redogörs val av metod och de etiska aspekterna på denna, kopplat till 

Vetenskapsrådet (2017). Genomförande och bearbetning av data redogör för hur 

arbetsprocessen har sett ut. 

  

     4.1 Val av metod  
Arbetet grundar sig på en enkätstudie (bilaga 1). Enkät är en metod där den undersökande har 

möjlighet att få ett stort antal svar som kan bidra till statistik men genom att kombinera en 

enkät med fasta svarsalternativ kan även djupare kunskaper kring ämnet fås (Stukát, 2011).  

 

Enkäten består av 19 frågor som är medvetet utformade efter syfte och frågeställning. Det 

finns 9 frågor som är slutna och 10 som är öppna. Av de 10 öppna frågorna är 4 frågor sådana 

frågor där de svarande kan ge förslag på böcker och material, vilka var frivilliga att svara på. 

Den sista punkten i enkäten är ett utrymme där de svarande får dela med sig av vad de vill 

kring ämnet eller enkäten. Enkäten består medvetet av både öppna och slutna frågor då fakta 

efterlystes på vissa punkter och tankar och åsikter på andra. Detta anser Stukát (2011) vara en 

positiv anledning till att välja en metod som ger kvantitativa data. De slutna frågorna syftade 

till att ge statistiskt resultat gällande arbetet med genus och HBTQ, exempelvis hur många 

som arbetar med HBTQ eller ej. Detta var även startskottet till resterande frågor, som är 

tänkta som följdfrågor. 

 

Det empiriska materialet för denna studie är insamlat genom en enkätstudie med 65 

svaranden. Förskollärare, barnskötare, förskolechef, vikarie, resurs samt en grupp av 

ospecificerat yrke är de yrkesgrupper som enkäten vänder sig till. Yrkesgruppen av 

ospecificerat yrke innefattar de yrken som inte blivit representerade, vilka kan vara ateljérista, 

specialpedagog, med flera.  Av dessa 65 enkäter är 5 stycken kasserade på grund av att de 

svarande har markerat flera svarsalternativ, vilket gör det oanvändbart för statistikens skull. 

En av dessa 5 är en enkät jag själv svarat på enbart för att testa enkätverktyget, varför den 

också kasserades.  

 

Valet av metod har en etisk aspekt. Enkät kan med fördel väljas på grund av dess 

anonymiseringsmöjlighet (Vetenskapsrådet, 2017). Hos de individer som svarat har dess 

identitet inte på något sätt antecknats eller gjorts synlig, vilket möjliggör en anonymisering 

från start. En anonymisering kan dock aldrig utlovas till fullo om inte koder och andra 

spårbara siffror eller tecken i datorn förstörs, menar Vetenskapsrådet (2017). Kränkningar 

skyddas de svarande från genom att jag inte lägger in egna värderingar och åsikter i frågorna 

som på ett eller annat sätt kan kränka en enskild individ eller en grupp av individer. Frågorna 

är utformade på sådant sätt att de inte ifrågasätter den personliga åsikten hos de medverkande 

på något sätt, vilket är viktigt för att de ska känna sig trygga med att svara som de tycker. 
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     4.2 Genomförande  
Enkäten utformades i ett gratisprogram på internet (survio.com) och skickades därefter ut i 

fyra Facebookgrupper, där det i inlägget informerades om enkäten och dess syfte samt 

anonymisering av deltagare (se bilaga 2). I slutet av inlägget fanns uppgifter som namn och 

mailadress för de som hade frågor eller ville veta mer om studien. Sist i inlägget fanns en länk 

som skickade den intresserade vidare till enkäten för ifyllning. 

 

De som deltar i forskning ska skyddas från kränkningar och få sin identitet skyddad i samband 

med att de medverkar i forskningen, oavsett metod och syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Detta 

gjordes genom att utföra en enkätstudie där svaren är anonyma och ingen möjlighet att veta 

vem som svarat eller vem som svarat vad finns. Vid öppning av enskild enkät står det även att 

det inte finns något ID. Det finns inga uppgifter som kan röja de svarandes identitet såsom 

ålder, kön eller arbetsplats rent geografiskt eftersom dessa frågor inte är relevanta för syftet. 

 

     4.3 Bearbetning av data 
En månad efter publicering stängdes enkäten. Resultatet går med onlineverktyget att analysera 

övergripande men möjligheten finns att öppna varje enskild enkät, varför enkäterna 

analyserades en och en. Svaren kategoriserades på lösa papper och sammanställdes i tabeller 

och diagram. Svar från varje enkät antecknades gällande de frågor som handlar om statistik, 

exempelvis hur många av deltagarna som upplever att arbetet med genus är väldigt aktivt. 

Svaren sammanställdes även utifrån det material och leksaker samt de böcker som deltagarna 

använt sig av. I de fall där deltagarna uppger att ett arbete med HBTQ inte existerar har 

resultatet sammanställts utifrån antal deltagare samt orsak till detta. 

 

Sammanställningen av alla svar delades därefter in i olika kategorier och underkategorier där 

antal deltagare presenteras under den kategori svaren tillhör. De öppna frågorna 

sammanställdes genom att kopiera alla svar från enkäten in i ett enskilt Word-dokument. 

Dessa sammanställdes därefter ytterligare i kategorier och diagram. 
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5.  Resultat  
I detta avsnitt redogörs deltagarnas svar på enkäten. Inledningsvis beskrivs antalet deltagare, 

hur många av varje yrkesgrupp som deltagit och vilken åldersgrupp de arbetar med. Detta 

redogörs i tabell 1 nedan. Efterföljande 6 figurer presenterar hur aktivt arbetet med genus och 

sexuell läggning upplevs vara, om de arbetar eller har arbetat med HBTQ och på vilket sätt de 

arbetar med HBTQ. I avsnittet redovisas även huruvida deltagarna gjort medvetna val av 

böcker och leksaker för att belysa ämnet samt kategorier som sammanställer deltagarnas 

förslag på material och leksaker. Deltagarnas förslag på böcker återfinns i bilaga 3. I de fall 

där ett arbete med HBTQ inte existerar har deltagarnas svar sammanstälts till kategorier 

utifrån orsak. 

 

     5.1 Deltagare 
De deltagande i enkätstudien är 60 personer som är aktiva inom förskolans verksamhet i olika 

yrkesgrupper. Det är 45 förskollärare, 11 barnskötare, 2 förskolechefer, 1 vikarie och 1 av 

annan yrkesgrupp.  

 

I tabell 1 nedan redogörs för antal deltagare i de olika yrkeskategorierna kopplade till den 

åldersgrupp de arbetar med. Åldersgrupperna är givna i intervaller där exempelvis 1-5 år 

innefattas under blandad åldersgrupp och 1-2 år under åldersgruppen yngre barn. 

 
Tabell 1. Deltagarna indelade efter yrkesgrupp samt åldersgrupp. 
Totala antalet 

deltagare: 60 

Yngre barn 

1-3 år 

Äldre barn 

3-6 år 

Blandad 

åldersgrupp 

0-6 år 

Barnskötare 4 6 1 

Förskollärare 10 20 15 

Förskolechef   2 

Vikarie 1   

Annan   1 

 

     5.2 Arbetet med genus och sexuell läggning 
De deltagande blev ombedda att uppge hur aktivt de upplever att arbetet med normer och 

värden kring genus och sexuell läggning är, vilket diagrammet i figur 1 visar. Vid arbetet med 

genus och sexuell läggning har många deltagare gjort medvetna val av böcker och material för 

att belysa ämnet. Detta redogör diagrammet i figur 2 för nedan. 
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Figur 1. Deltagarnas svar indelade efter hur aktivt arbetet upplevs vara. 

 

De flesta deltagare upplever att arbetet med genus är ganska aktivt. Minst vanligt är det att 

aldrig arbeta med genus. Arbetet med sexuell läggning upplever de flesta deltagare som ett 

sällan förekommande arbete. Det är dock nästan lika många deltagare som menar att det sker 

ett ganska aktivt arbete med detta.  

 
 

 
Figur 2. Deltagarnas svar på om de gjort medvetna val eller ej utifrån genus. 

 

Av de deltagare som uppger att de gjort medvetna val av böcker är det 34 personer som ger 

förslag på dessa (se bilaga 3). Av de deltagare som uppger att de gjort medvetna val av 

material och leksaker är det 47 personer som ger förslag på dessa. Svaren har sammanställts 

till kategorier, vilka presenteras i figur 2.1 nedan.  
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Figur 2.1. Deltagarnas förslag på material och leksaker utifrån genus. 

 

Det vanligaste materialet deltagarna använder sig av är ofärdigt och okodat material, vilket 

även innefattar naturmaterial enligt deltagarna. Inom denna kategori uppger deltagarna även 

lego, klossar och annat material för bygg och konstruktion som könsneutrala.  

 

Att kombinera material är mindre vanligt bland deltagarna. Kombination av material innebär 

att deltagarna använder sig av en blandning av sådana material och leksaker som anses vara 

”flickiga” och ”pojkiga”. Det innebär bland annat att de blandar Star Wars-figurer eller 

dinosaurier med barbiedockor. Ett annat exempel är att den klassiska köksvrån har blivit 

omgjord till en pizzeria som anses locka fler pojkar till det flickdominerade utrymmet. 

 

Minst vanligt är det att fokusera på presentation av material. Deltagarna menar att det inte är 

materialet det handlar om, utan hur de presenteras för barnen.  Deltagarna uppger att de 

erbjuder allt material till alla barn oavsett kön och att presentationen av materialet är extra 

viktigt när könsöverskridande material erbjuds respektive kön. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Okodat och ofärdigt
material och leksaker

Kombination av
material och leksaker

Presentation av
material och leksaker



18 

 

18 

 

5.3 Arbetet med HBTQ 
 

 
 

 

Av svaren på enkäten framgår det hur många av deltagarna som arbetar med HBTQ och hur 

många som inte gör det. Det är 28 deltagare som uppger att de arbetar eller har arbetat med 

HBTQ och 31 deltagare som svarat att de varken gör det eller har gjort det. 

 

De deltagare som arbetar eller har arbetat med HBTQ 

uppger huruvida de gjort medvetna val av böcker samt 

material och leksaker (se figur 4). I figur 4.1 redogörs de förslag på material och leksaker de 

deltagande uppger att de använder eller har använt sig av. Dessa är sammanställda i 

kategorier. 

 

 

Figur 4. Deltagarnas svar på om de gjort medvetna val eller ej utifrån HBTQ. 
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  Figur 3.  Deltagarnas svar på om de arbetar eller har arbetat med HBTQ. 
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Av de deltagare som uppger att de gjort medvetna val av böcker är det 14 personer som ger 

förslag på dessa (se bilaga 3). Av de deltagare som uppger att de gjort medvetna val av 

material och leksaker är det 10 personer som ger förslag på dessa. Svaren har sammanställts 

till kategorier, vilka presenteras i figur 4.1 nedan.  

 

 

Figur 4.1. Deltagarnas förslag på material och leksaker utifrån HBTQ. 

Deltagarna som använder sig av bilder och dockor har bland annat bytt ut karaktärer i sina 

bilderböcker. De klassiska karaktärerna har istället blivit karaktärer som faller utanför 

normen. Bilder som symboliserar olika familjekonstellationer används, likväl som bilder på 

mjuka superhjältar. Detta är bilder som symboliserar klassiska superhjältar som bakar, bär 

klänning och dansar balett. Deltagarna som använder sig av dockor har valt att använda sig av 

könsneutrala dockor, vilket möjliggör att barnen själva kan välja kön till dessa eller välja att 

inte alls göra det. En annan typ av docka som två deltagare använder är Gummagubben, en 

handdocka utan kön som benämns ”hen”. 

Att använda sig av okodat och ofärdigt material innebär bland annat att använda sig av 

naturmaterial, menar deltagarna. Det okodade materialet inbjuder till fantasifullt skapande, 

utforskande och lek. Deltagarna anser att ofärdigt material möjliggör fritt skapande för barnen 

samt att det är könlöst material. 

HBTQ genom samtal 
Nedan presenteras kategorier utifrån deltagarnas svar på de öppna frågorna. Det är 26 

deltagare som uppger att de använder sig av samtal för att belysa ämnet. Dessa samtal sker på 

olika sätt, vilka redogörs nedan. 

Familj 

Deltagarna uppger att de samtalar med barnen om olika familjekonstellationer. De samtalar 

även om att valet kring vem man älskar är frivilligt. Den typiska normativa leken ”mamma-

pappa-barn” benämns som att ”leka familj” istället, för att inte ge leken en heteronormativ 

laddning.  

 

Värdegrund 

Värdegrunden ligger som grund för en del samtal med barnen, uppger deltagarna. Dessa 

samtal innefattar alla människors lika värde, rätten att vara sig själv, klä sig som man vill och 
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att våga stå för sin egen person. Ingen ska ifrågasättas eller diskrimineras för sina val, sin 

person eller sina tankar. Det är viktigt att vara medveten om sina egna normer och signaler, 

uppger ett flertal deltagare. 

 

Personalgrupp 
Att föra samtal i personalgruppen innebär bland annat att ta upp ämnet på arbetsplatsträffar, 

men även att diskutera bemötande, tilltal och förväntningar kring könen. Detta för att bli 

medvetna om och få syn på det egna förhållningssättet. 

 

”Det lilla extra” 

Bland deltagarnas svar framkommer det att det finns ett fåtal deltagare som arbetar eller har 

arbetat särskilt med HBTQ. 

 

Det är en förskollärare som uppger att det är ett kontinuerligt arbete året runt som vävs 

samman med värdegrundsarbetet. De uppmärksammar Pride-veckan extra och har även en 

egen Prideparad på förskolan. En annan deltagare, också förskollärare, uppger att denne under 

en period var anställd som genuspedagog och då arbetade förskolan mycket aktivt med detta. 

En deltagare, som är förskolechef, uppger att förskolan är HBTQ-certifierad. 

 

Det icke existerande arbetet med HBTQ 
I figur 3 synliggörs det att 31 deltagare har svarat att de inte arbetar eller inte har arbetat med 

HBTQ. Vad detta beror på redogör figur 5 för nedan, utifrån de orsaker som 29 deltagare 

angivit. Svaren är sammanställda i kategorier för att synliggöra dessa mer överskådligt. 

 

 
Figur 5. Orsaker till ett icke existerande arbete med HBTQ. 

 

 

Brist på tid 

De deltagare, vilket är 4 personer, som angett svar inom denna kategori menar att de inte har 

haft tid till att arbeta med HBTQ. Någon menar att de inte har ”kommit dit” än, att ett arbete 

med detta inte har påbörjats ännu. 
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Brist på intresse och/eller medvetenhet 

Att det råder brist på intresse och/eller medvetenhet anger 4 deltagare som orsak. Arbetslaget 

har inte kunskap om området, visar inget intresse för detta eller är inte medvetna om vikten av 

dessa frågor. 

 

Enbart bakgrundsarbete 

Denna kategori innebär att det inte finns ett aktivt arbete med HBTQ. Sammanlagt 7 personer 

har delats in i denna kategori. Dessa frågor finns med i andra projekt och arbetssätt, 

exempelvis genus, men det arbetas inte aktivt med just detta område. Samtal sker på barnens 

initiativ, om de frågar något, uppger ett par deltagare. 

 

Omedvetna pedagoger 

I denna kategori finns de deltagare som uppger att de inte vet varför ett arbete med HBTQ inte 

existerar. I tabell 3 är det en deltagare som svarat att denne inte vet. Av de som svarat nej är 

det ytterligare 4 deltagare som anger detta som orsak till det icke existerande arbetet med 

HBTQ. 

 
Ej prioriterat/ej nödvändigt      

Nio deltagare uppger att ett arbete med HBTQ inte är prioriterat eller nödvändigt av olika 

anledningar. Detta beror bland annat på att de valt att arbeta med andra områden, de ser inget 

behov av det, de ser det inte som något aktuellt eller att det inte är något som arbetslaget 

reflekterat över. Arbetslaget tycker att det är ett jobbigt område, uppger en deltagare. 
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6.  Diskussion av metod och resultat 
I detta avsnitt diskuteras metoden och dess för- och nackdelar. Resultatet diskuteras utifrån ett 

normkritiskt perspektiv. Det resultat som framkommit i enkäten gällande genus respektive 

HBTQ diskuteras med koppling till den tidigare forskningen samt det valda perspektivet. 

 

     6.1 Metoddiskussion 
En enkätstudie valdes för att få en överblick över arbetet med genus och det eventuella arbetet 

med HBTQ. Detta gav en indikation om hur arbetet kring respektive ämne går till samt hur 

vanligt det är att arbeta med HBTQ i förskolan. Att via en enkät nå en stor mängd deltagare 

och få ett representativt resultat innebär att detta kan generaliseras till att angå fler människor 

än de som ingår i studien (Stukát, 2011). I denna studie deltog 65 personer, varav 5 enkäter 

kasserades. Detta innebär att det är en liten skara jämfört med hela landets förskolepersonal 

och jag finner det därmed svårt att generalisera resultatet till att gälla landets alla förskolor i 

stort.  

 

Jag valde att placera enkäten i 3 olika Facebookgrupper, vilka är till för de som är aktiva inom 

förskolan. I dessa grupper delas inspiration, tips och råd kring allt som har med förskolans 

verksamhet att göra. Att använda sig av Facebook för att genomföra en enkät ser jag som en 

positiv metod, då enkäten kan få snabb spridning. Nackdelen är dock att enbart de som är 

intresserade eller berörda av ämnet kanske väljer att svara, medan andra struntar i att svara för 

att ämnet inte intresserar dem. Det kan också vara så att de aldrig har stött på detta och kanske 

därför anser att det är irrelevant för dem. 

 

Val av metod har både fördelar och nackdelar. Med en enkät finns möjligheten att nå en större 

folkmängd än vid exempelvis intervju där ett mindre antal personer väljs ut. Dock finns det 

risk för att antalet svar är för lågt vid insamling, då det är svårt att påverka vilka som deltar 

eller inte. Det är inte särskilt tidskrävande att utforma en enkät och sprida den, jämfört med en 

intervju som innebär flera tidskrävande steg. Vid en intervju ska ett godkännande lämnas, 

sedan ska ett möte bokas in och därefter kan intervjun genomföras. 

 

Att använda sig av en enkät är både positivt och negativt, upplever jag. Möjligheten finns att 

ställa både öppna och slutna frågor i en enkät. De öppna frågorna kan upplevas som jobbiga 

att fylla i, då de kräver fritext. Därför finns det risk för att dessa hoppas över. Frågor, oavsett 

om de är öppna eller slutna, kan innebära tolkningssvårigheter för deltagarna. Detta kan leda 

till att frågorna hoppas över eller att deltagarna svarar på ett sådant sätt som inte ger svar på 

frågan på det sätt som informanten tänkt sig. Deltagarna kan även ljuga i sina svar, vilket kan 

antas vara lättare att göra i en enkät än i en intervju. Det är inte möjligt att se enkät som en 

metod som ger tillförlitliga svar och information på grund av detta. Den undersökande vet inte 

vem som deltar i enkäten. Därför kan denne inte heller veta om deltagarna är den yrkesgrupp 

de utger sig för att vara eller om de svarar sanningsenligt. Överlag är enkät en bra metod för 

att få fram ett relativt generellt resultat. 

      

     6.2 Resultatdiskussion 
Jag har valt att diskutera resultatet ur ett normkritiskt perspektiv, dels på grund av innehållet i 

arbetet och syftet med studien men även på grund av verksamheten som studien vänder sig 

till. Ett normkritiskt perspektiv är relevant för diskussion av resultatet, då enkäten vänder sig 

till de verksamma i förskolan samt för att förskolans läroplan förespråkar ett normkritiskt 

arbete.  
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          6.2.1 Genus 
Resultatet gällande de pedagoger som inte får medhåll av sina kollegor gällande ett 

normkritiskt arbete med genus, visade att många inte har kunskap eller medvetenhet om 

vikten av ämnet. Detta har lett till att de medvetna pedagogerna för en ensam kamp. Detta 

stämmer överens om det Harvey och Stone Fish (2015) fann i sin studie. De skriver att de som 

har högre utbildning och därmed också en högre kunskap och medvetenhet, i regel är mer 

accepterande än de som har en lägre utbildning. Dessa har förståelse för vikten av arbetet 

kring detta och kan därmed arbeta för en förändring. 

 

Gällande förhållningssätt kring genus är många av deltagarna medvetna om hur de förhåller 

sig till flickor och pojkar. Brade (2008) och Bromseth (2010) menar att om det finns en 

strävan mot att andra ska bli medvetna om normer som påverkar deras agerande, måste 

personen själv vara medveten om vilka normer personen agerar utifrån samt de signaler denne 

sänder ut. Deltagarna uttrycker att alla har lika värde. Ingen ska bli särbehandlad och 

behandlas på särskilt sätt utifrån exempelvis kön. 

 
När man ska arbeta med någon form av utveckling i skolan måste man alltid jobba med 

personalens förståelse. […]. För att vi människor förstår vår omvärld på ett visst sätt 

och vi förstår mellanmänskliga relationer på ett sätt och vi förstår oss själva på ett sätt. 

Men om det då ska hända någonting, så måste vi förstå på ett nytt sätt, annars gör vi 

bara om det vi alltid har gjort (Brade 2008, s. 45). 

 

Detta citat stämmer väl in på de deltagare som uppger att det krävs medvetenhet för att kunna 

förändra. De fokuserar på handlingarna barnet utför och inte vem barnet är. Detta kan starkt 

kopplas samman med både förskolans och skolans läroplan, som bägge förespråkar detta 

(Skolverket, 2011; Skolverket, 2016). Detta leder till en likvärdig behandling av barnen 

oavsett kön. Det anses viktigt att kunna inse och granska sitt eget förhållningssätt och 

bemötande gentemot de olika könen. Att våga förändra och ha en öppen dialog innebär bland 

annat att våga ifrågasätta kollegor som agerar normativt mot flickor eller pojkar. Detta 

förutsätter att arbetslaget är enigt om det viktiga med ett arbete kring genus och normkritik. 

 

Av resultatet att döma är arbetet med genus och normkritik relativt vanligt. Pedagogerna är 

medvetna och har tydliga mål med sitt arbete, vilket är en förutsättning för att lyckas 

(Bromseth & Darj, 2010). Resultatet om val av material och leksaker utifrån genus visar att 

deltagare uppger att de kombinerar material för att bryta genusnormerna. De blandar pojkiga 

leksaker med flickiga, exempelvis Star Wars med dockor. Att ta bort eller flytta material på 

detta sätt är inte helt rätt för en normkritisk pedagogik, menar Eidevald och Lenz Taguchi 

(2011). De skriver att de som vill visa och/eller möjliggöra könsöverskridande val vid 

leksaker använder sig av könskodade material för att på ett synliggörande sätt påvisa 

skillnader och därmed öka möjligheten att vara överskridande. De menar att det då blir 

enklare att göra dessa val (a.a.). När barn får möjlighet att på egna initiativ göra 

könsöverskridande val kan det bana för en positiv väg, men blir de styrda till att göra detta 

kan effekten istället bli motsatt (a.a.). Det som är viktigt att veta är att ett sätt inte fungerar för 

alla. Det är helt beroende på barngrupp och arbetslag, hur de samspelar med varandra samt 

miljön och dess material. Hur arbetslaget väljer att tolka och integrera läroplanen påverkar 

också arbetet.  
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          6.2.2 HBTQ 
Resultatet kring det existerande arbetet med HBTQ visar att ett flertal av deltagarna är 

medvetna om sitt förhållningssätt gentemot könen. Detta visar sig genom att de för samtal om 

värdegrunden tillsammans med barnen samt diskuterar i personalgruppen. Alla har rätt att få 

vara sig själva och ska inte kritiseras för eventuellt överskridande av könsuttryck. De vill 

förmedla detta till barnen men också till föräldrarna. Öppna sinnen är viktigt. Barn som väljer 

kläder, lekar eller gör andra val som på något sätt anses bryta mot normen ska uppmuntras 

hellre än ifrågasättas. De tankar och funderingar barnet har i och med detta ska bemötas med 

respekt. Barnet ska aldrig dömas utifrån sina val. 

 

Denna öppenhet och respekt skiljer sig från det Gustavsson och Schmitt (2011) fann i sin 

studie om HBTQ-föräldrars upplevelser gällande bemötande. De skriver att många föräldrar 

upplevde en skillnad mellan teori och praktik, det vill säga mellan läroplanen och bemötandet. 

Acceptansen var låg och de kände sig ifrågasatta. Lärare var inte intresserade av andra 

familjekonstellationer än kärnfamiljen. Detta ledde till att föräldrarna inte kände sig 

inkluderade i skolan, de osynliggjordes. Barnen påverkas även av detta, då lärarna skickar 

negativa signaler till dem om att de inte anses ”normala” eller dugliga.  

 

Detta strider mot både diskrimineringslagen och förskolans läroplan, som bägge slår fast att 

ingen ska diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning eller könsöverskridande uttryck 

(Regeringskansliet, 2008; Skolverket, 2016). För att inte skapa en känsla av att vara oduglig 

eller konstig senare i livet, bör ett aktivt arbete kring HBTQ starta i förskolan. Återigen är det 

medvetenhet och kunskap om de rådande normerna kring kön som behövs. Utan medvetenhet 

är ett aktivt förändringsarbete inte möjligt att starta (Bromseth & Darj, 2010; Odenbring, 

2014). Detta visar sig i min studie, då 5 deltagare uppger att de inte vet varför de inte arbetar 

eller inte har arbetat med HBTQ-frågor.  

 

Resultatet från studien har gett svar på frågeställningarna och återkopplar även till syftet. 

Skillnaden mellan arbetet med genus och HBTQ har blivit synliggjord, arbetssätt för bådadera 

har redogjorts och mer statistisk information kring arbetet har det redogjorts för. Jag har även 

delvis fått reda på varför ett arbete med HBTQ inte existerar men hade önskat att alla som 

svarat nej på denna fråga hade gett en orsak till varför. På frågeställningen gällande ”Om valet 

har gjorts att inte arbeta med HBTQ, vilka orsaker ger pedagoger till detta?” inser jag i 

efterhand att ett flertal av deltagarna inte har gjort ett aktivt val kring detta utan att det har 

fallit ut på detta sätt. Det har orsakats utan vidare förklaring eller tillvägagångssätt. Detta är 

ett exempel på när medvetenhet saknas. 

Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan jag se att det inte faller sig inte som en självklarhet att 

arbeta med att bryta eller förändra normer i förskolan. Ett flertal av de svarande arbetar med 

detta, dock mer med genus än med HBTQ. Det är vanligare att arbeta med genus än med 

HBTQ även om dessa frågor ofta kan ingå i arbetet med genus, vilket 7 svaranden uppger. En 

önskan vore att alla på något sätt arbetade på ett sätt som både inbegriper genus och HBTQ. 

Enligt resultatet i min studie är det inte självklart att arbeta med detta då 31 har svarat nej på 

den frågan. Med tanke på att det är 60 deltagare är fördelningen mellan ja och nej nästan 

precis 50 procent. Det som vore intressant att undersöka vidare är vad som kan göras för att 

denna procenthalt ska öka. 
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7. Slutsats 
Arbetet i förskola och skola är komplext. När det gäller förskolan finns ett antal strävandemål, 

men hur arbetet konkret ska ske för att sträva mot dessa är mer en tolkningsfråga. Genus står 

som hugget i sten. Det verkar vara en mer självklar del att arbeta med än HBTQ, likaså 

grundläggande värden. Den värdegrund som i förskolan ska skapas utgår ifrån alla olika slags 

människor, vilket gör det möjligt att sammankoppla HBTQ-frågor i och med ett 

värdegrundsarbete. Detsamma gäller genusarbetet. I detta kan HBTQ-frågor synliggöras och 

arbetas med. Genom denna studie har jag fått insikter i hur arbetet kring genus och HBTQ 

faktiskt går till och den slutsatsen jag kan dra är att ett arbete med HBTQ inte är särskilt 

vanligt i dagens förskolor och att det behövs mer kunskap och medvetenhet om detta. Ett 60-

tal medverkande har delat med sig av sin syn på ämnena och arbetssätt kring dessa. Detta blir 

naturligtvis en liten skara i jämförelse med alla Sveriges förskolor och dess personal. Det 

finns inte mycket forskning om normkritiskt arbete med normer kring sexualitet och kön och 

vad som händer när dessa normer ”störs” och ifrågasätts, skriver Bromseth (2010). Detta är 

ytterligare en anledning till att uppmärksamma ämnet och starta ett aktivt arbete med detta, 

både inom forskning och utbildning. 
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Bilagor  
Bilaga 1 – enkät 
HBTQ och genus i förskolan - ett underlag för examensarbete 

Frågorna utgår ifrån hur det arbetas på din nuvarande avdelning. Är du förskolechef kan du 

svara övergripande för hela förskolan.  

 

Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Är du förskolechef kan du skriva det istället för åldersgrupp. Är du resurs kan du skriva vilken 

ålder du arbetar med just nu. 

 

 

Vilken yrkesgrupp tillhör du? 

Förskollärare 

Barnskötare 

Resurs 

Förskolechef 

Vikarie 

Annan 

 

Upplever du att ni arbetar aktivt med normer och värden kring genus? 

Väldigt aktivt 

Ganska aktivt 

Sällan 

Aldrig 

Det varierar 

 

Upplever du att ni arbetar aktivt med normer och värden kring sexuell läggning? 

Väldigt aktivt 

Ganska aktivt 

Sällan 

Aldrig 

Det varierar 

 

 

Har ni gjort medvetna val av böcker kring genus? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

Om ja på fråga 5, ge gärna förslag på böcker.  
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Har ni gjort medvetna val av leksaker och material utifrån genus? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

Om ja på fråga 7, ge gärna förslag på leksaker och material. 

 

Hur har ni resonerat i arbetslaget kring genus? 
 

Vad betyder HBTQ för dig? 
Berätta kort om hur du själv ser på HBTQ. 

 

Arbetar ni eller har ni tidigare arbetat med HBTQ-frågor? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

Om ja på fråga 11, på vilket sätt? / Om nej på fråga 11, varför inte? 

 

Har ni gjort medvetna val av böcker utifrån HBTQ? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

Om ja på fråga 13, ge gärna förslag på böcker. 

 

Har ni gjort medvetna val av leksaker och material utifrån HBTQ? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

Om ja på fråga 15, ge gärna förslag på leksaker och material. 

 

Vad anser du om HBTQ-arbete i förskolan? Berätta hur du tänker. 
Exempelvis: Behövs det? Är det för tidigt att göra det i förskolan? Behövs det enbart om det 

finns HBTQ-familjer på förskolan? Är det lika självklart att arbeta med HBTQ som med 

genus? 

 

Hur har ni resonerat i arbetslaget kring HBTQ? 

 

Övrigt du vill dela med dig av. 

 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!   
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Bilaga 2 – informationsbrev 

Hej! Detta inlägg innehåller en enkät för examensarbete. 

Jag skriver just nu mitt examensarbete på högskolan i Gävle, där jag, Emma Strömberg, 

genom en enkät vill undersöka om/hur det arbetas med HBTQ-frågor i förskolan, i vilken 

utsträckning samt på vilket sätt. Jag har även valt att jämföra det med genus, för att se om det 

är någon skillnad mellan arbetet med genus och arbetet med HBTQ. Enkäten vänder sig till 

dig som arbetar inom förskolan, oavsett yrkesgrupp. Undersökningen kommer att utföras 

enligt God forskningsed (Vetenskapsrådet, 2017). Svaren är anonyma då de enbart kommer 

att visas som statistik för mig när jag samlar in svaren och ska sammanställa dem. Jag har 

ingen möjlighet att se vem som svarat. 

Kurskamrater, lärare och examinator kommer att ta del av resultatet, samt att det kommer att 

finnas tillgängligt i DiVA-portal efter avslutad kurs. Klicka på länken i detta inlägg för att 

komma till enkäten. 

Jag vore väldigt tacksam om så många som möjligt vill svara på denna, då det är underlaget 

för mitt arbete. Vill du berätta mer än vad som framgår i enkäten så får du hemskt gärna 

skicka ett privat meddelande till mig här på Facebook och berätta. Jag kommer då naturligtvis 

att se ditt namn men det du skriver kommer jag att presentera som anonymt i mitt arbete. 

Tack på förhand! 

Mvh Emma Strömberg  

Handledare: Annie Hammarberg 
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Bilaga 3 – Litteraturförslag 
 

10 vilda hästar 

Alfons-böckerna 

Babblarna 

Böcker från förlaget Olika 

Jag älskar baklava 

Jazz 

Junior 

Jösta och Johan 

Gittan-böckerna 

Hur görs bebisar 

Kalle med klänning 

Kenta och barbiesarna 

Kim och Skrutten 

Konrads klänning 

Konrad lussar 

Lillzlatan och morbror raring 

Min familj 

Mix jobbar 

Nej! 

Pinsamt värre Krille 

Prinsessan-böckerna 

Rädda Vilda/Rädda Molly 

Snick och Snack 

Snipp och snopp 

Stjärnfamiljen 

Tango 

Tesslas mamma 

Tesslas pappa 

Titta havet 

Uppfinnar-Johanna 

Varför finns jag 

Varför gråter pappan 

Var är pappas skor 

Zenobia tappar bort sig 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


