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Sammanfattning 
I min studie har jag fördjupat mig kring HBTQ-certifierade förskolor. Syftet var att få fram 

vad som utgörs specifikt i HBTQ-certifierade förskolors förhållningssätt på barns lärande 

samt dess arbetssätt. HBTQ är en förkortning och ett paraplybegrepp som står för de olika 

sexuella läggningarna samt könsidentitet. I läroplanen för förskolan står det ”att förskolan 

ska motverka traditionella könsroller och att varje barn ska få samma rättigheter och 

möjligheter att få testa sig fram och utvecklas på samma villkor oavsett kön” (2010, s. 7). I 

en förskola som är certifierad inom HBTQ handlar om att utmana normer som finns i vårt 

samhälle.  

 Jag har valt att använda mig av intervjuer för att få fram information om hur 

en HBTQ-certifierad förskola arbetar och jag har använt mig av tre intervjuer.  I analysen 

har jag kopplat intervjusvaren tillsammans med det sociokulturella perspektivet på lärande 

då de båda tar upp att språket är en central del. Enligt det sociokulturella perspektivet lär vi 

i samspel med varandra och tar del av varandras kunskaper.  

 De resultat jag fått fram är att ett normkritiskt perspektiv på lärande handlar 

inte bara om att ta bort någonting utan tillföra det som inte finns. Det kan handla om 

barnlitteratur som håller sig normkritiskt, förskolans material så alla barn känner sig 

inkluderade. Det som är viktigt att nämna är också att barnen lär sig hur samhället ser ut 

genom att förskolan har inkluderat ett fördjupat mångfaldsarbete, där de använder sig av 

dockor som har funktionsvariationer som ett exempel på mångfald. Där av lär sig barnen 

att det får vara som de är och att det är okej.  

 

Nyckelord: HBTQ- certifiering, jämställdhet, likabehandling, normer, förskola
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Inledning 
Den här uppsatsen handlar om HBTQ-certifierade förskolor. Jag har valt att fördjupa mig 

inom denna certifiering då det blir vanligare att olika verksamheter certifierar sig och 

uttryckligen vill utveckla ett inkluderande arbetssätt kring mångfald. Många olika 

verksamheter som t.ex. vårdcentraler, förskolor och skolor, fritidsgårdar, 

barnavårdscentraler och bibliotek med fler väljer att certifiera sig inom HBTQ. Det har 

uppstått en nyfikenhet hos mig som gör att jag vill veta mer om HBTQ-certifieringen och 

dess innebörd. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska arbeta utifrån 

människors lika värde samt att föräldrar och vårdnadshavare ska känna trygghet kring 

lämning av sina barn. Det framgår också att förskolan ska arbeta mot traditionella 

könsroller och mönster, vilket menas med att pojkar och flickor ska få samma möjligheter 

att pröva sina förmågor och utveckla sina intressen (2010, s. 6-7). Det har väckts frågor hos 

mig angående vad som kan tänkas vara specifikt med en HBTQ-certifierad förskola 

jämfört med en förskola som inte är certifierad inom HBTQ. 

 

Syfte/frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som är specifikt med HBTQ-certifierade 

förskolors förhållningssätt till barns lärande samt dess arbetssätt. 

Frågeställningar 
• På vilka sätt får HBTQ-certifieringen effekter för den pedagogiska verksamhetens 

innehåll och form – med andra ord för pedagogernas didaktiska arbete? 
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Bakgrund 
Jag inleder bakgrundsstycket med att beskriva HBTQ-begreppet samt ge en kortfattad 

historisk överblick kopplad till denna. Där efter beskriver jag kortfattat andra begrepp som 

är centrala för uppsatsen och avslutar med vad styrdokumenten säger i relation till det jag 

undersöker.  

HBTQ  
Förkortningen HBTQ står för de sexuella läggningarna samt könsidentitet vilket beskrivs 

mer noggrant här nedan. RFSL1 förklarar HBTQ-förkortningen som ett paraplybegrepp för 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. 

(2015-10-04).  

- Homosexuell innebär att personer känner sexuell attraktion och förälskelse till 

personer av samma kön (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 32). 

- Bisexuell innebär att personen i fråga är sexuellt attraherad och förälskad oavsett 

personens kön (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 22). Ambjörnsson förklarar att den 

person som är bisexuell lägger ingen större värderingar om vad personen har för 

kön eftersom det inte är viktigt, utan blir där med attraherad av själva personen 

(2016, s. 119).  

- Transpersoner överskrider normer för vad som är dess könsuttryck, identitet, 

tillhörighet och biologi. En person som är transvestit har ett behov att uttrycka sin 

personlighet exempelvis utifrån klädsel (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 54-55). RFSL 

förklarar att en transperson kan vara på olika sätt och vidrör könsidentitet och 

könsuttryck men inte den sexuella läggningen (2015-10-04).  

- Queerbegreppet utifrån RFSLs förklaring, innebär att förhålla sig kritiskt mot det 

som är normen kring kön och sexualitet men även hur vi som individer placeras in i 

olika kategorier (2015-10-04). Ambjörnsson förklarar att queer är ett begrepp som 

kan betyda allt från avvikande till teori, normbrott, aktivism och mångfald 

samtidigt. Det används också som paraplybeteckning på HBT-gruppen men även 

på personer som faller utanför det som är normen (2016, s. 15). 

 

  

                                                        
1 RFSL – Riksförbund för homo-, bi-, transpersoner och queeras rättigheter. 
2 Europride – festivaltitel som används av en europeisk festival för HBTQ-personer. 
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HBTQ-Historia 
Pernheim nämner att leva som homo- bi- och transsexuell har varit svårt i lång tid, då 

homosexuella personer kunde dömas till döden om de hade sexuella handlingar med någon 

samkönad. Homosexuella sågs som ett mediciniskt fenomen och att personer som har 

samtycke för samkönade var psykiskt sjuka. Homosexuella kvinnor och män levde under 

stor press. Homosexualiteten blev avkriminaliserat i Sverige 1944 (2005, s. 268).   

 I mitten på 1900-talet ansågs det att homosexuella inte längre skulle straffas 

utan vårdas då de ansågs som sjuka. De vårdades genom elektriska stötar under tiden de 

fick titta på erotiska bilder på samkönade. Syftet var att ge obehag och där av skulle 

personen i fråga gå från homosexuell till heterosexuell (Pernheim, 2005, s. 268). 

 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL bildades 1950. För 

homosexuella blev detta en trygghet. RFSL erbjöd mötesplatser och socialt umgänge. 

Riksförbundet krävde sedan att homosexuella skulle få lika rättigheter till äktenskap som 

heterosexuella personer. 1952 kom en lag om könsbyte, då det uppkom fler frågor om 

transsexuella personer. Sverige var det första landet i världen som fick en lag om könsbyte 

(Pernheim, 2005, s. 269).  

 Homosexualitet blev friskförklarat 1979 och sågs inte längre som en 

sjukdom. Sex år senare fick homosexuella samma rättigheter som heterosexuella, att få 

leva tillsammans enligt sambolagen 1988. Det påverkade den politiska utvecklingen både i 

Sverige och i utlandet, då det är första gången homosexuellas familjebildning har erkänns. 

Sexualpolitiken synliggjordes 1998 genom Europride2 i Stockholm som var betydelsefullt 

för HBT-personer som deltog och som bevakade det via TV, radio och tidningar. 

Manifestationen stärkte självkänslan hos dessa personer och blev ett genomslag i HBT-

historien (Pernheim, 2005, s. 270, 273).  

 Året där på 1999, ändrades lagen om diskriminering och inkluderade sexuell 

läggning vilket involverar homo-, bi- och heterosexualitet. Kritiken som uppstod var att 

transsexuella inte fanns med i lagen, där av uppstod det protester (Norrhem, 2008, s. 135). 

 Pernheim tar upp att homosexuella par blev prövade för att bli 

adoptivföräldrar 2001, om de hade ett registrerat partnerskap. Sverige blev det första landet 

i Europa som tillät homosexuella bli adoptivföräldrar. Under samma år inkluderades 

sexuell läggning i lagen ”hets mot folkgrupp” då personen i fråga kan få böter eller 

fängelse upp till två år om det utförs hot eller hets genom tal- eller skrift. Pernheim tar 

                                                        
2 Europride – festivaltitel som används av en europeisk festival för HBTQ-personer. 
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även upp att lesbiska får assisterande hjälp för att kunna bli befruktade på sjukhus år 2005. 

Diskrimineringslagen ändrades samma år och syftar på att HBT-elever i skolor får ett 

större skydd. Vilket innebär att skolorna ska ha en handlingsplan mot diskriminering som 

rör sexuell läggning. Har skolorna ingen handlingsplan kan den ansvariga bli skyldig att 

betala skadestånd, lagen föreslogs gälla 2006. (2005, s. 274, 276). 

 Sverige idag arbetar mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle. HBTQ-

personer och dess levnadssätt har blivit mer accepterat. Idag kan verksamheter av olika 

slag certifiera sig inom HBTQ och i detta fall har förskolan stort fokus på hur språket 

används bland barnen och arbetsmaterialet. Där av vill jag gå vidare i nästa stycke på hur 

jämställhet och likabehandlingsarbete går till i den svenska förskolan. 

Jämställdhets och likabehandlingsarbete i den svenska förskolan 
Sedan 1970 talet har förskolan i förhållande till klass, etnicitet, kön, funktionshinder och 

kultur fungerat som ett integreringsprojekt. Jämställdhetsarbete i förskolan som vi ser det 

idag har fått effekter utifrån feministiska och queerteoretiska forskningens drivkraft. 

Förskolan är arenan där jämställdhetspolitiskt arbete får plats och som har möjligheten att 

utvecklas (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2010, s. 6) 

 Läroplanen för förskolan som kom ut 1998 tar upp att förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller, samt att varje barn ska få samma rättigheter och 

möjligheter att testa sig fram och utvecklas på samma villkor (2010, s. 7).  

 Bodén förklarar att miljön på förskolan har en viktig del i 

jämställdhetsarbetet, men att det också är viktigt att utmana och ifrågasätta det arbete som 

bedrivs på förskolan (2011, s. 39). Personalens förhållningssätt har en stor och viktig del i 

jämställdhetsarbetet, då personalen måste vara medvetna om deras inställning och 

bemötande till barnen (2011, s. 41). Jämställdhetsarbetet handlar också om att alla barn ska 

kunna utnyttja allt som finns på förskolan utan att bli begränsade av de förväntningar som 

finns kopplat till respektive kön. En förskola blir jämställd när platser blir neutrala och 

förskolan betonar att varje barn är unikt (2011, s. 38). Bodén förklarar vidare att 

jämställdhetsarbete handlar inte bara om att förändra eller upptäcka traditionella miljöer 

eller språkbruk, utan även om att se och vara medveten om de olika praktiker som inte är 

traditionella eller ojämställda (2011, s. 47).  

 Bodén förklarar också att jämställdhetsarbetet innebär att motverka olikheter 

mellan pojkar och flickor och istället arbeta för att alla ska ha samma möjligheter, 
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rättigheter och grund att stå på oavsett kön. Eidevald instämmer med Bodén om att 

jämställdhet handlar om att motverka orättvisor mellan könen (2011, s. 35; 2011, s. 20).  

Lenz Taguchi beskriver skillnaden på genuspedagogik och normkritiskt pedagogik. Utifrån 

ett genuspedagogiskt arbete innebär det att barnen ska uppleva och uppvisa en stabil och 

bred jämställdkönsidentitet. Genom en tidig påverkan hos barnen kan de utvecklas 

förändras till någonting de annars inte skulle inom en könsstereotypisk miljö, utifrån ett 

genuspedagogiskt tänk. En tidig påverkan hos pojkar och flickor kan korrigera vad en 

ojämn eller dålig miljö kan skapa (2011, s. 176).  

 Genuspedagogiken och normkritiska pedagogiken fick genombrott under 

2000-talet och den normkritiska pedagogiken grundades för att göra motstånd mot 

toleranspedagogiken. Toleranspedagogik var till för att tolerera och acceptera de personer 

som levde utanför normen (2011, s. 172). Hon förklarar vidare att skillnaden från 

toleranspedagogik till det normkritiska arbetet riktas uppmärksamheten på hur den 

normbrytande personer skapas i relation till normerande föreställningar och praktiker, 

vilket finns i vårt sätt att prata och i vårt samhälle i stort (2011, s. 178). Dolk förklarar att 

genom de lagar som är kopplade till förskolan och skolan samt arbetet med 

likabehandlingsplanen arbetar man med fler maktordningar och inte enbart kön som är en 

av grunderna i diskrimineringslagen vilket har fått ett stort genomslag i verksamheterna 

(2010, s. 61). 

HBTQ-certifieringen utgår från ett normkritiskt perspektiv, vilket jag nu kommer beskriva 

mer nedan.  

 

Normer och normkritiskt perspektiv/pedagogik 
Detta stycke inleds med beskrivningar av vad begreppet norm innebär. Därefter kommer 

jag in på normkritiskt perspektiv och pedagogik. 

Normer 
Norm är regler där människor förväntas ha ett visst beteende på ett specifikt sätt. Normer 

gör att vissa känner sig mer accepterade än andra och normer är även när grupper ställs 

emot varandra och blir varandras motsatser (Ohlson Sandahl, 2015, s. 87-88).  

 Hämeenniemi tar upp att pedagoger inom förskolan kan medvetet uppmuntra 

och medverka till att barn överskrider de traditionella könsnormer som finns. Det kan ses 

som en strategi för ett jämställdhetsarbete. Hon tar upp ett exempel där flickor ska kunna 
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ha på sig en fin klänning samtidigt som de ska kunna smutsa ner sig, och pojkar 

uppmuntras till att prata om känslor och leka lekar som är i formen om att ta-hand-om och 

lekar som är vårdande-lekar (2011, s. 103). 

 Ohlsson Sandahl beskriver normen med innebörden av förväntningar som är 

outtalade och när någon bryter normen blir det reaktioner. Hon menar på att normer blir 

mer synliga när de bryts (2015, s. 97, 101). Dolk nämner att vi tolkar saker, personer och 

händelser utifrån färdiga tolkningsmallar och har till exempel svårt att se kvinnor som 

maktfulla och männen som maktlösa. Om förskoleverksamheterna försöker titta på alla 

föreställningar och normer kring kön och andra maktordningar kan det också bli lättare att 

förstå möjligheterna för barn och vuxna att följa, motsätta sig och omskapa utifrån de 

normer och föreställningar som dominerar (2011, s. 59).  

 Sörensdotters beskrivning om norm innebär förväntningar på beteenden som 

anses vara normalt respektive onormalt, hur en individs beteende, utseende, livsstil och 

mer ska vara. De som lever efter normen blir bekräftade medan de som bryter normen 

riskerar att bestraffas eller osynliggöras av omgivningen. Kvinnor förväntas bete sig 

kvinnligt och män förväntas bete sig manligt och att livssituationen är utifrån 

heteronormen och dess sexualitet (2010, s. 136-137).  

 Malmquist tar upp att heterosexualitet anses vara det naturliga och självklara 

inom grunden till familj och föräldraskap utifrån normen (2012, s. 140). Här förklarar 

Sörensdotter vidare att normer handlar inte bara om genus och sexualitet, utan det handlar 

även om vem som får tillgång makt och popularitet utifrån rätt beteende, men normer beror 

även på klass, ålder, etnicitet och funktionsförmåga (2010, s, 137). 

Heteronorm 
Ambjörnsson tar upp två grundläggande beståndsdelar inom heteronormen, gränsen mellan 

homo- och heterosexualitet och hierarkin där emellan. Det anses vara finare, bättre och mer 

naturligt att leva tillsammans med någon av det motsatta könet. HBTQ-personer har fått 

mer rättigheter i dagens samhälle genom att lagar som har ändrats eller tagits bort då de har 

uppfattats som diskriminerande. Uppdelningen mellan homo- och heterosexuella består 

inte enbart av hierarkin i lagstiftningen, utan har en stor del i människors attityder och 

deras handlingar (2016, s. 53, 55).  

 Ohlsson Sandahl förklarar att heteronormen är som osynlig och att den 

handlar om kön, sexualitet och genusnormer. Hon förklarar även att heteronormen utgår 
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ifrån att alla personer är heterosexuella och att kvinnor drar sig till män och tvärt om 

(2015, s. 31). Hon förklarar vidare att i heteronormen finns det bara två kön som förväntas 

komplettera varandra, vilket också kallas för genuskomplementaritet. Heteronormen visar 

hur en riktig familj ska se ut eller bestå utav, den så kallade kärnfamiljsnormen. Problemet 

inom heteronormen är att den samverkar med diskriminering, våld och fobi, och personer 

som lever utanför normen tar en risk genom att bli osynliggjorda, kränkta eller trakasserade 

utifrån elakheter eller våld (2015, s. 117, 118).  

 Norrhems utmanar heteronormen genom att visa på motsatser i sammanhang 

där det inte alls är nödvändigt t.ex. kön och sexuell läggning. Normen innebär även hur vi 

tänker och uppfattar världen. Det som är invant och traditionellt är också det som 

presenterar det som anses vara normalt, medan de som bryter mönstret betraktas vara 

konstigt och onormalt (2008, s. 31,33).  

Tvåkönsnorm 
Utifrån Ohlsson Sandahls förklaring så är tvåkönsnormen en del i heteronormen, det utgår 

ifrån att individer som anser sig vara kvinna eller man förväntas bete sig på ett visst sätt. 

Det förväntas att individen har samma könsidentitet som de fick tilldelat vid sin födsel, 

vilket Ambjörnsson instämmer när det handlar om tvåkönsnormen. Ohlsson Sandahl 

förklarar även att det finns en tvåsamhetsnorm, vilket utspelar sig i kärleksrelationer. 

Kärleksparet som då är heterosexuellt, förväntas vilja leva länge tillsammans och bilda 

familj (2015, s. 56; 2016, s. 157).  

 Avslutningsvis förklarar Sörensdotter att icke-normen och normen förutsätter 

varandra och skapar en relation. Utan normen finns det heller ingen icke-norm och genom 

att arbeta normkritiskt innebär det även att ha fokus på maktrelationer och se det som 

relationer och inte positioner samt se makten som rörlig och någonting som går att förändra 

(2010, s. 138-139). 

Normkritiskt perspektiv och pedagogik 
Lenz Taguchi tar upp att den feministiska och queerteoretiska pedagogiken är från 

Nordamerika och Australien och är grund till den svenska genuspedagogiken och den 

normkritiska pedagogiken. Hon förklarar att ett queerteoretiskt perspektiv handlar om att 

kunna transformeras eller bli annorlunda i sig själv, att till exempel kunna identifiera sig 
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till hen i stället för hon eller han (2011, s. 172). Att ifrågasätta de fasta könsnormer som 

finns är någonting som är grundläggande inom queerteorin (Norrhem, 2008, 134).  

 Vidare förklarar Lenz Taguchi att inom genuspedagogiken tas olikheten 

mellan pojkar och flickor upp medan inom den normkritiska pedagogiken så blir normer 

och diskurser som anses vara det normala respektive avvikande uppmärksammat. 

Ambjörnsson instämmer med Lenz Taguchi angående normkritiska pedagogiken, då fokus 

ligger på normen och ifrågasätter den istället för att lägga fokus på det som är avvikande 

från normen (2011, s. 176; 2016, s. 176).  

 Björkman nämner att personalen som arbetar utifrån en normkritisk 

pedagogik måste ha koll på vem man själv är och vilka normer hen befinner sig inom. När 

hen har granskat sig själv kan arbetssättet också påverkas, samt att pedagogen ser hur 

arbetet omedvetet har blivit påverkat av det pedagogen själv gör (2010, s. 175).   

 

Jag kommer nu att förklara de olika styrdokumenten och vad förskolorna har för plikt och 

skyldigheter utifrån de lagar som finns när det gäller att motverka diskriminering och 

kränkande behandling samt arbetet mot traditionella könsroller och normer. 

 

Vad säger styrdokumenten? 
Här presenterar jag de styrdokument som finns och som alla förskolor och skolor ska 

arbeta utifrån. Styrdokumenten förklarar hur förskolor och skolor ska motverka och 

förebygga diskriminering och kränkande behandling, vad styrdokumenten har för 

utgångspunkter samt vad förskolan har för skyldigheter utifrån styrdokumenten.  

Skollagen 
Skollagen tar upp hur verksamheterna ska arbeta för att motverka kränkande behandling. I 

detta fall framkommer det att huvudmännen, det vill säga kommun, landsting eller staten 

ska se till att en plan upprättas där det framkommer åtgärder som behövs för att förebygga 

och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en 

redogörelse på åtgärder som ska påbörjas eller genomföras kommande år, planen ska alltså 

förnyas varje år. Till nästa plan ska det redogöras hur arbetet kring åtgärderna som varit 

utifrån den gamla planen finnas med. Det nämns även att personal har en skyldighet att 

anmäla till förskolechefen eller rektorn när kränkande behandling sker, därefter har rektor 
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eller förskolechef en skyldighet att anmäla det vidare till huvudmännen (2010, kapitel 6, § 

8 - § 10). 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Diskrimineringslagen består av sju punkter: kön, ålder, funktionsnedsättning, könsidentitet 

eller könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller annan 

trosuppfattning (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 232). Diskriminering kan ske på olika sätt och i 

lagen finns sex olika former: 

• Direkt diskriminering – någon behandlas orättvist genom att behandla någon sämre 

än någon annan utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

• Indirekt diskriminering – Handlandet kan framgå som neutralt men missgynnar 

personen som blir utsatt utifrån diskrimineringsgrunderna. 

• Bristande diskriminering – Det missgynnar personer med funktionsnedsättning då 

det inte vidtagits åtgärder så personen i fråga kan komma i en jämförbar situation.  

• Trakasserier – Beteenden eller uppträdanden som kränker någons värdighet och 

som även har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. 

• Sexuella trakasserier – kränker ens persons värdighet utifrån ett uppträdande av 

sexuell natur. 

• Instruktioner att diskriminera – att under någon annans order diskriminerar någon. 

(Diskrimineringslagen, 2009, Kapitel 1, §4).  

 Kränkande behandling och diskriminering förebyggs genom att ta hjälp av 

olika planer där de framgår hur arbetet kan utföras. I skolverkets allmänna råd om arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling tas de olika punkterna upp samt att 

kartläggning är viktig att göra regelbundet för att få reda på barnens trivsel och trygghet i 

verksamheten men även för att få reda på barnens egna tankar och funderingar om vad 

kränkande behandling är. När det har gjorts en kartläggning ska den även analyseras för att 

identifiera de risker som finns. Tillsammans med analysen utvärderas också de tidigare 

insatserna kring förebyggande av kränkande behandling och diskriminering. När analysen 

är klar och utvärderingen av tidigare insatser är klara skrivs nya konkreta mål och åtgärder. 

Det planeras in vilka insatser som ska genomföras för att uppnå de nya målen under året, 

hur det ska följas upp samt vem som har ansvar för respektive insats.  

 Under kartläggningen och i analysen av resultatet i planen mot 

diskriminering och kränkande behandling är det viktigt att barnen är delaktiga och att de 
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vet vilka insatser som ska sättas in när kränkande behandling eller diskriminering sker 

(Skolverkets allmänna råd, 2014, s. 23).  

 Skolverkets allmänna råd tar upp att åtgärder bör vidtas snabbt om ett barn 

eller elev utsätts för trakasserier eller kränkande behandling. Det är viktigt att personal har 

koll på rutinerna om hur de ska agera i dessa situationer. Rutinerna bör även finnas med i 

planen mot diskriminering och kränkande behandling som ska upprättas årligen (2014, s. 

36-37).  

Läroplanen för förskolan 
I förskolans läroplan står det att alla ska arbeta utifrån människans lika värde, att föräldrar 

och vårdnadshavare ska känna trygghet vid lämning på förskolan samt att förskolan i sig 

arbetar mot traditionella könsroller och mönster, vilket menas med att pojkar och flickor 

får samma möjligheter att utveckla sitt intresse och prövar sina förmågor. Det framgår 

också att inget barn ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling utifrån de 

sju diskrimineringsgrunderna som nämndes här ovan. Verksamheten ska också prägla att 

varje barn utvecklar empati och omtanke samt en öppenhet och respekt för alla människors 

olikheter, uppfattningar och dess levnadssätt (2010, s. 6-7).   

 Det som också nämns är att förskolan ska upprätta, genomföra, utvärdera och 

följa upp sin handlingsplan för att förebygga och motverka alla olika former av 

diskriminering och kränkande behandling så som mobbning och rasistiska beteenden bland 

barn och anställda (2010, s. 18). I förskolans läroplan framgår det att vårdnadshavare och 

föräldrar ska ha möjlighet att påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen. 

Barnens och vårdnadshavarens röster ska lyftas fram och vara delaktiga i utvärderingen av 

förskolans systematiska utvärdering för så goda villkor som möjligt kring barnens 

utveckling och lärande, men även för att få kunskap om förskolans kvalitét (2010, s. 15-

16). 

Likabehandlingsplan och arbetssätt 
På do.se finns det vägledning för förskolor och skolor där de kan ta hjälp för att starta en 

likabehandlingsplan och se hur arbetet ska se ut – lika rättigheter i förskolan.  

 Enligt diskrimineringslagen ska det på varje förskola finnas en 

likabehandlingsplan samt en plan mot kränkande behandling. Dessa planer ska årligen 

upprättas och utvärderas (DO, 2015, s. 10). Arbetet om likabehandling ska utgå från 
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diskrimineringslagen, skollagen och förskolans värdegrund som i sin tur är utifrån 

förskolans läroplan. Personalen på förskolan har en avgörande roll, då de visar i praktiken 

på hur likabehandlingsarbetet genomförs. De normer som finns i vårt samhälle har också 

en avgörande roll och det viktigt att förstå normer och normernas regler för att kunna 

genomföra ett likabehandlingsarbete i förskolan. Det kan finnas personer som känner sig 

utsatta utifrån normen på grund av sin etiska tillhörighet, kön eller någonting annat som 

inte ses inom normen.  Andra starka normer är familjekonstellationer och högtider som är 

kopplade till religion (DO, 2015, s. 12). 

 Genom att tillämpa det normkritiska perspektivet i likabehandlingsarbetet så 

innebär det att fokusera på normer och maktsituationer som är kopplade till de sju 

diskrimineringsgrunderna, och därifrån se hur de påverkar verksamheten. Syftet med det 

normkritiska perspektivet är att synliggöra, problematisera och förändra det som ligger till 

grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (DO, 2015, s. 13). 

 Det viktiga med förebyggandet av diskriminering och kränkande behandling 

är att barn och anställda ska delta i genomförandet, utformningen och uppföljningen av det 

förebyggande arbetet, den ska utövas kontinuerligt, systematiskt och målinriktat. Arbetet 

ska återspeglas i de pedagogiska materialen samt i verksamhetens förhållningssätt (DO, 

2015, s. 43). 

 

Tidigare forskning 
Här kommer jag presentera den tidigare forskningen som förklarar normer, pedagogik, 

kränkande behandling och bemötandet av barn. Jag har sökt efter forskning om HBTQ 

kopplat till förskolan men dessvärre utan resultat. 

 

I doktorsavhandlingen Bångstyriga barn (2013) av Dolk så undersökts relationen mellan 

barn och vuxna i förskolans värdegrundsarbete, det vill säga hur aktivt och medvetet det 

pedagogiska arbetet görs för att det ska bli en ökad jämställdhet, jämlikhet och delaktighet 

i förskolan (2013, s. 13). Dolk har under ett läsår följt en förskolas arbete kring 

genuspedagogik, likabehandling och barns rättigheter. Dolk använde sig utav fältarbete där 

hon fick följa verksamheten och hon hade även gemensamma möten med pedagogerna 

(2013, s. 14). Några resultat som framkommer i studien är förskolans pedagogiska metoder 

och verktyg som har ett stort fokus i det genuspedagogiska arbetet för att kunna skapa 

bättre förutsättningar för jämställdhet bland barnen på förskolan (2013, s. 231). Det nämns 
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att det finns olika metoder vid användning för att kartlägga likabehandlingsarbetet så som 

husmodellen (2013, s. 232).  

 I en annan studie gjord av Hellman (2010) som handlar om normer och hur 

pojkighet, ålder och kön förhandlas bland barn på en förskola. Hon undersöker det med 

hjälp av observationer och fältarbete utifrån prioriteringar som blir till handling oavsett om 

det är uttalande eller inte (2010, s. 53). Resultatet utifrån studien är att en pojke som anses 

vara en ”typisk pojke” ger låg status bland pedagoger och barn. Den låga statusen ger även 

ett lågt inflytande som även speglas i sociala rum mellan barn och pedagoger och barn. Det 

framkommer även i resultatet att det som ger högst status är det självständiga kompetenta 

barnet, vilket innebär att barnet själv får göra egna val och får en större frihet att välja. Det 

som anses vara ”typiskt” för flickor och pojkar är utifrån föreställningar om naturlig 

könstillhörighet som existerar, då kön skapas genom förhandlingar (2010, s. 215, 216).  

 I Eidevalds studie som handlar om att kritiskt granska barns könsmässiga 

identitetsskapande. Eidevald har använt sig av videoobservationer och fokusgrupper i två 

olika förskolor (2009, s. 13, 63). Resultat från studien visar att olika positioner är 

tillgängliga för flickor och pojkar samt att kategorierna ”flicka” och ”pojke” ständigt bildas 

men också utmanas och konstrueras på nya sätt. Slutsatsen är också att kön är någonting 

som är svårt att förändra eftersom att det är djupt inrotat och bemötandet av flickor och 

pojkar sker omedvetet, vilket kan beskriva som ojämställt, då det många gånger uppfattas 

som normalt (2009, s. 182). 

 Lunneblad, Johansson & Odenbring har i sin studie forskat om hur skolans 

personal kategoriserar och förklarar situationer där det förekommit kränkningar, samt vilka 

åtgärder som tagits vid för att hantera dessa (2016, s. 272). Metoden som de använt är 

baserat på data från två fallstudier som är genomförda på grundskolor i Sveriges 

stadsregioner som i sin tur är baserade på intervjuer (2016, s. 274). Resultatet i deras studie 

visar att skolorna styrs av samma lagar (skollag), diskrimineringslag och läroplaner, men 

att skolorna förstår och hanterar styrdokumenten på olika sätt när det handlar om 

kränkande behandling. Det som också förklaras i resultatet är att sociala nätverk, 

mötesplatser och relationer mellan föräldrar, elever och skolpersonal ger tillgångar i arbetet 

med att förebygga och hantera kränkande behandlingar inom skolorna (2016, s. 284). 
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Teoretiska utgångspunkter  
Jag har valt att analysera uppsatsens resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Det sociokulturella perspektivet fokuserar mycket på språk, relationer och kontext, 

vilket även lyfts fram som viktiga aspekter inom det normkritiska perspektivet som HBTQ-

certifieringen grundar sig på. Jag kommer nu beskriva det sociokulturella perspektivet lite 

närmare.  

Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv anses lärandet ske i sociala och kulturella sammanhang. 

Människan lär sig ständigt utifrån alla situationer, då människan ständigt är i förändring 

kopplat till kulturella sammanhang inom familj, kamrater och samhället i stort. Inom ett 

sociokulturellt perspektiv bildas kunskap genom samspel där individer emellan försöker 

förstå varandra. Språkanvändningen i detta perspektiv är en central del, då språket anses 

vara en länk mellan människor samt mellan barn och dess omgivning. Språket anses vara 

medierande, ett verktyg som är ett redskap då det förmedlar människors tänkande 

(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014, s. 31).  

 Säljös förklaring om ett sociokulturellt perspektiv menar på att kunskaper och 

färdigheter som utgör erfarenheter inte kommer inifrån individen, utan har utvecklats av 

samhället och mellan människor. Han menar på att lärandet är att tillägna sig delar av 

kunskaper och färdigheter som samhället har samlat på som att läsa, räkna, skriva och 

kunna utöva fritidsintressen (2010, s. 22). 

 Säljö förklarar också att vi som individer tar till oss genom samspel med 

andra, som när vi lärde oss vårt första språk. Mediering är någonting som är centralt inom 

sociokulturellt perspektiv, vilket är ett begrepp för redskap eller verktyg. Mediering är dels 

mentala/språkliga begrepp så som symboler, former, alfabet osv, men kan även vara fysiskt 

så som hammare och linjal. De medierande redskapen växer fram i vårt samhälle och som 

förs vidare och utvecklas hos nästa individ. Han förklarar vidare att inom ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande så är det viktigt att se hur människor utvecklas och formas genom att 

lära sig användningen av det medierande redskapen och omvandlar dem till sitt eget (2011, 

s. 177, 178). Säljö förklarar att i samspel med kunniga människor så ger det chansen för en 

annan individ att utvecklas och en viktig del i lärandet är språklig socialisation varvat med 

spontana eller vardagliga begrepp (2011, s. 179).   
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 Phillips och Soltis nämner att psykologen Vygotskij som är kunnig inom 

lärandets sociala natur menar på att lärande äger rum i sociala sammanhang. De förklarar 

också att språket är ett kommunikationsmedel och möjliggör lärande i form av 

problemlösning i kombination med olika erfarenheter. När en individ använder sig av ett 

nytt verktyg öppnas där med nya möjligheter för lärande (2010, s. 91, 93). Vidare förklaras 

det att i umgänge med andra människor i sociala sammanhang så ger det personen som är 

villig att lära sig möjligheten att iaktta, imitera och utvecklas. Genom att använda 

förmågan att härmas så blir det en nyckelfaktor i lärandet i samhället (2010, s. 94). 
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Metod 

Här beskriver jag den valda metoden och varför jag har valt den, samt hur jag gått tillväga 

för att få svar på mina frågor och funderingar kring ämnet.  

Samtalsintervju som metod 
Jag har valt att använda mig av samtalsintervju för att få svar på mina frågor. Esaiasson 

förklarar att samtalsintervjuer handlar om att kartlägga människors uppfattningar inom ett 

område samt att fördjupa sig på ämnet och försöka förstå hur andra människor tänker, 

vilket även kan kallas för ”djupintervju”. Målet är att fånga in och kartlägga de 

uppfattningar som finns (2012, s. 229). Anledningen till att jag valde samtalsintervjuer är 

att det passar till mitt arbete då jag inte kan mycket om vad det innebär med att HBTQ-

certifiera sig som verksamhet. Esaiasson nämner att samtalsintervjuer fungerar bäst när 

forskaren inte kan så mycket om ännet (2012, s. 252).  

 Esaiasson förklarar vidare att användningen inom samtalsintervjuer så skapas 

det ett interaktivt samtal mellan forskaren och intervjupersonen (2012, s. 228). Han 

förklarar vidare att svaren inom samtalsintervjuer kan bli oväntade och ger ett större 

utrymme för interaktion och samspel mellan forskaren och personen som blir intervjuad 

(2012, s. 251). Bell betonar vikten av förberedelser inför intervjun och att frågorna är 

specifika utifrån det valda temat, att analysmetoden är utifrån sakliga grunder samt att det 

finns en tidsplan (2012, s. 190).   

 Bell betonar intervjumetoden utifrån dess flexibilitet, forskaren kan följa upp 

med idéer, sondera svar, gå in på motiv och känslor som annars inte funkar inom 

enkätmetoden. Inom intervjumetoden kan forskaren ställa följdfrågor och att det ger mer 

kött på benen och ett mer rikt material (2012, s. 189 - 190).    

Urval och avgränsningar 
Bell beskriver att ett urval görs i förhållande till tiden som finns tillgänglig under 

forskningsarbetet (2016, s. 179). Därför har jag valt att intervjua tre personer från 

Stockholmsområdet som är insatta i hur HBTQ-certifieringen fungerar. De personer som 

har blivit intervjuade är en person från RFSL och två personer från en HBTQ-certifierad 

förskola. Syftet med att intervjua dessa tre personer var för att få bakgrundsfakta från 

RFSL om certifieringen och därefter få information från biträdande förskolechef och 
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förskollärare om hur arbetssättet ser ut, hur pedagoger arbetar och vad certifieringen ger 

barnen. 

Genomförandet 
Jag har valt att intervjua tre personer utifrån mitt ämne om HBTQ-certifiering. En person 

är ifrån RFSLs organisation, två personer är ifrån en HBTQ-certifierad förskola. Inför 

intervjun så har intervjupersonerna fått välja den miljö de själva känner sig bekvämast för 

att det ska bli så naturligt som möjligt under intervjun. Utifrån Esaiassons guide för 

intervjuer tas det upp att den person som blir intervjuad ska känna sig motiverad till att 

svara på forskarens frågor och vill dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. 

Forskarens frågor ska vara lätta att förstå och att frågorna är korta men att svaren blir långa 

samt att svaren blir spontana utifrån intervjupersonens verklighet och erfarenhet (2012, s. 

264-265).  

 Jag har valde att spela in intervjuerna för att lättare kunna gå tillbaka och 

analysera svaren. Under intervjuernas gång förde jag även anteckningar vilket Esaiasson 

rekommenderar. Han förklarar att som ny bör det föras anteckningar trots inspelning, då 

det är lätt att hoppa över frågor och att intervjun går för fort fram. Det är även lätt hänt att 

forskaren glömmer ge svarspersonen tid att hinna svara och reflektera över frågan (2012, s. 

268).  Bell nämner att det inte behövs antecknas så mycket om man väljer att spela in 

intervjun, men att det är viktigt att fråga om lov och att personen vet vad som händer med 

inspelningen efter intervjun. Hon nämner vidare att den personen som blir intervjuad har 

full rätt att veta vilka som kommer få ta del av det inspelade materialet, hur länge den 

kommer att sparas och vad materialet är till för (2016, s. 192, s. 197). 

 Esaiasson nämner vidare att inom samtalsintervjuer så finns det färdiga 

frågor, men att ordningsföljden, formuleringen och innehållet kan varieras beroende på hur 

personen svarar. Vidare förklarar han att frågorna bör vara öppna så svarspersonen kan 

svara med egna ord och får möjligheten att berätta det hen vill ha sagt. Utifrån 

uppföljningsfrågor kan dialoger förekomma, t.ex. om personen som blir intervjuad vill 

lägga till något som inte har kommit på tal (2012, s. 228-229).  

 Esaiasson förklarar att frågorna som formuleras inför intervjun struktureras 

efter teman, vilket är innehåll och form. Undersökningens problemställning knyts an till 

frågornas innehåll och när det utgås från formen så skapas det ett levande samtal, att 

personen som blir intervjuad känner sig motiverad att berätta för forskaren (2012, s. 264). 
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Under intervjuernas gång fick jag god kontakt med de som deltog och alla ville berätta om 

HBTQ-certifieringen och vad den innebär.  

Databearbetning och analysmetod 
Jag har valt att spela in mina intervjuer för att kunna gå tillbaka och lyssna och analysera 

svaren. Utifrån inspelningen har jag också valt att renskriva svaren utifrån en läslig text 

istället för att transkribera det helt och hållet, då en direkt transkribering av deras muntliga 

svar skulle kunna gett ett rörigt intryck för läsaren, vilket jag vill undvika. Jag har utifrån 

inspelningarna lyssnat väldigt noga för att kunna få fram de svar jag är ute efter och dels 

för att få med det som jag tycker är relevanta för studiens syfte. Den renskrivna texten har 

jag analyserat utifrån det sociokulturella perspektivet och dess begrepp (se teoretiska 

utgångspunkter).  

Validitet och Reliabilitet  
Patel och Davidson förklarar validitet och menar på att det vi undersöker stämmer överens 

med det som ska undersökas och det som blir undersökt. När människor blir undersökta i 

forskningen så rör det oftast om inställningar, upplevelser, kunskap och liknande. Detta är 

abstrakta fenomen, vilket menas att det inte kan tas som en sanning utan det är snarare en 

uppfattning (2011, s. 102).  Bells beskrivning om validitet är om en fråga eller beskrivning 

mäter det som den ska mäta/beskriva, alltså om forskningsinsatsens syfte ger trovärdiga 

slutsatser till resultatet (2016, s. 134). Bell förklarar att oavsett metod inom 

forskningsprojektet så måste det alltid kritiskt granskas för att kunna avgöra hur tillförlitlig 

eller giltig informationen i forskningen är. Jag anser att de frågor som jag har använt mig 

utav i intervjun beskriver tydligt om det jag vill undersöka och få fram. 

 Bell förklarar vidare att reliabilitet är ett mått på om metoden ger samma 

resultat vid olika tillfällen men under lika omständigheter, med andra ord är reliabilitet 

tillförlitlighet (2016, s. 133). Jag anser att det som är beskrivet i min metod är någonting 

som en annan person också skulle få fram om den skulle använda samma frågor.  
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Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet beskriver utifrån forskningsetiska principer att det finns fyra huvudkrav 

som forskare måste hålla sig till när forskningen involverar människor. De fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilket 

också beskrivs mer här nedan. 

Innan intervjun fick varje deltagande person läsa igenom informationen om 

min uppsats och skriva under en medgivandeblankett för samtycke. Det framgick mer 

utförligt om min uppgift samt hur materialet kommer att behandlas. Det framgick även i 

blanketten om att jag ville spela in intervjuerna, att deltagande personer inte skulle kunna 

identifieras och att de fick avbryta medverkandet när de ville både innan, under och efter 

intervjun. 
De fyra kraven är: 

- Informationskravet: 

Uppgiftslämnare ska få information om uppgiften och att deltagandet är frivillig 

samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. Det ska även framgå att uppgifterna 

ska användas till forskningen.  

- Samtyckeskravet: 

Medverkande person har rätt att bestämma själv till vilken grad de vill medverka. 

De har rätt att avbryta om de så skulle vilja. 

- Konfidentialitetskravet:  

Personer som deltar i undersökningen ska inte kunna identifieras samt att 

personuppgifterna ska förvaras så obehöriga inte kan ta del av dem. Bell nämner att 

konfidentialitet innebär att inte kunna identifiera uppgiftslämnaren medan en 

anonym innebär är att forskaren själv inte vet vem som är uppgiftslämnare (2016, s. 

64).  

- Nyttjandekravet: 

Uppgifterna som är insamlade endast får användas för forskningsändamål (2002, s. 

7-14). 
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Resultat/analys 
Här nedan kommer jag presentera de tre genomförda intervjuerna samt analysen som hör 

ihop med det sociokulturella perspektivet. 

Intervju med RFSL 
I intervjun med RFSL förklaras det att HBTQ-certifieringen över verksamheter har funnits 

sedan 2008 men har sett ut på olika sätt. Det finns olika spår för att en verksamhet ska 

certifieras. Förskolorna och skolorna har sitt spår om hur de certifieras och bibliotek och 

vårdcentraler har ett annat. Vidare i intervjun förklaras det att certifieringen är upplagd i 

fyra olika steg. Alla anställda i verksamheten ska utbildas under fyra tillfällen som är 

halvdagar:  
 Under första tillfället så startas ett förändringsarbete utifrån en arbetsgrupp 

som kan bestå av förskolechef och några anställda, det skrivs en handlingsplan om vad 

som behövs göras och utgår ifrån en befintlig mall. Vidare under första tillfället får alla en 

gemensam kunskapsgrund, det förklaras om normer, normkritiskt perspektiv och hur det 

har med förskolan att göra, vad HBTQ är samt vad begreppen står för, man vill också få 

fram vad verksamheterna vill med arbetet och hur det kommer se ut när verksamheten 

blivit certifierade. 

 Under andra utbildningstillfället går man igenom diskrimineringslagen, 

likabehandlingsplanen och tittar på hur det ser ut utifrån ett HBTQ-perspektiv. De tittar 

även på skolans policy, hur man pratar om HBTQ, kön och sexuell läggning på förskolan. 

De utgår från målet och tittar på vad det är som hindrar verksamheten från målet samt vad 

som behövs ändras för att komma till målet.  

 Det tredje tillfället diskuteras det om HBTQ-personers livsvillkor och 

familjebildning. Det tas även upp vad RFSL vill att förskolan ska bli bättre på t.ex. mer 

inkludering, kollar över arbetssätt och bildspråk, vad är de som sitter uppe på väggarna i 

förskolan? Hur ser bilderna ut? Det RFSL tittar på är alltså arbetssättet, rutiner men även 

vad det är för barnlitteratur som används, hur språket är och hur familjebildningen ser ut i 

sagorna. Det görs ett urval, då alla ska synas och vara med.  

 Under sista och fjärde tillfället tas fallbeskrivningar upp och vad pedagogerna 

gör när det händer någonting på förskolan eller när en förälder säger/uttrycker sig på ett 

visst sätt och hur man pratar med barnen. Steg fyra är mer verksamhetsnära, där 

utvecklingen ska gå vidare och vad det är som behövs göras framöver. 
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 I intervjun beskrivs det vidare att arbetet utgår från ett normkritiskt 

perspektiv, som innebär att synliggöra normer och ifrågasätta dem samt vilka det är som 

får för- och nackdelar av normerna. För att kunna bryta de normer som finns handlar det 

om inkludering, språket och representation samt att det berättas för barnen att det finns 

olika sätt att leva på. I förskolans arbetssätt är det normkritiken som står i fokus, att t.ex. 

utklädningskläder är till för alla och normkritiken handlar om att bryta de könsroller som 

finns. Personalen har under utbildningstillfällena berättat att barnen reagerar på att normer 

finns kvar utanför förskolan, då föräldrar/vårdnadshavare eller andra vuxna/barn pratar 

utifrån normerna men menar också på att förskolan blir en trygg motvikt.   

 Inom de verksamheter som är certifierade får barnen vara barn då det inte 

nämns något kön, att stora och små barn inte heller nämns då det tillhör en del av normen 

utan säger istället yngre och äldre för att inte öka hierarkin. Det är personalen som har 

svårast för språket, barnen är lättsamma och låter andra vara som de själva vill men sättet 

att prata är någonting som kommer från omvärlden och normen. 

 Under intervjun nämns det att alla anställda inom verksamheten ska ha gått 

utbildningstillfällena och att alla varit delaktiga i handlingsarbetet. RFSL kan inte 

garantera att alla lever upp till det certifieringen står för men kan däremot garantera att alla 

har fått kunskapen och att de har skrivit en handlingsplan. För att behålla certifieringen ska 

verksamheten arbeta utifrån handlingsplanen, mål ska vara uppskrivna om vad som ska 

göras det närmaste året, en tidsplan. Efter ett år återkopplar RFSL till tidsplanen och tittar 

även på om det behövs göras någonting mer t.ex. utbildningsinsats, det har kommit nya 

anställda eller att det har hänt någonting som påverkar verksamheten. 

 Vidare i intervjun nämns det att certifieringen är till för alla oavsett 

familjekonstellationer eller bakgrunder eftersom att det är utifrån ett inkluderande 

arbetssätt och det är verksamheterna själva som vänder sig till RFSL och frågar efter 

certifieringen. Kritik är någonting som kommer titt som tätt då det fortfarande är laddade 

frågor, men att det i stora drag handlar om okunskap, då man inte vet vad certifieringen 

innebär. Frågor som ofta uppstår är om barnen inte längre får vara flicka eller pojke och 

om certifieringen bara är till för HBTQ-personer och vad det blir av alla andra.  

 De fördelar som nämns i intervjun är att verksamheterna gör det som ska 

göras utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Enligt lag har förskolan skyldigheter att 

hantera dessa frågor och certifieringen hjälper till om hur verksamheten kan arbeta. Alla 

anställda på arbetsplatsen får samma kunskap och utbildning vilket är värdefullt och alla 

ska känna sig välkomna och känna trygghet på arbetsplatsen/verksamheten, både för 
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familjer och anställda. Utifrån de signaler som utspelas från certifieringen om hur arbetet 

sker på förskolan och andra verksamheter, så kan andra HBTQ-personer känna sig 

välkomna och känna trygghet i att arbeta där också. 

Intervju med biträdande förskolechef 

Den biträdande förskolechefen förklarar i intervjun att de certifierade sig inom HBTQ för 

att förskolechefen hade ett brinnande intresse inför dessa frågor och det var så det började 

samt betydelsen att börja i små steg med förändringsarbetet om personalen på en förskola 

inte är riktigt redo.   

 Hen förklarar att HBTQ-certifieringen utmärks i form av förskolans tankesätt 

kring mångfald. Personalen är medveten om att inte kategorisera eller sätta barn i olika 

fack, en kategorisering/fack kan vara kön. Att det är viktigt med medvetenheten och om 

vilka begrepp som används, att inte säga pojkar och flickor till en barngrupp utan istället 

säga kompisar, vänner eller barnens namn. Det som också utmärks i förskolan kring 

certifieringen är att personalen inte uppmärksammar barnens kläder eller hur de är klädda, 

utan de ska få vara precis som de är.  

 Den biträdande förskolechefen berättar vidare att vissa i personalen är rädda 

för att göra eller säga fel, men att det inte är farligt om man råkar benämna barnen utifrån 

pojkar eller flickor, men det viktiga är då att medvetandegöra för sig själv om vilka ord och 

begrepp det är som används. Personalen på förskolan funderar mycket kring vad det finns 

för barnlitteratur och det viktiga är att inte ta bort någonting utan istället tillföra något, som 

att pronomen byts ut eller att böckerna inte är diskriminerande på något vis. Visar det sig 

att böckerna är diskriminerande kan det föras diskussioner tillsammans med barnen. Det 

som redan finns måste inte plockas bort utan istället lägga till det som inte finns. 

   Den biträdande förskolechefen berättar vidare att språket mellan barnen 

tycks vara annorlunda, då de använder och uttrycker sig med begreppen kompisar, vänner 

eller varandras namn. Det som också utmärker förskolan är att utmana normer och att vara 

medveten samt att inte ta förgivet om att barnen har en mamma och en pappa. Relationen 

till hemmen förklaras som positivt och att på föräldramöten finns det en punkt som handlar 

om certifieringen då det hela tiden kommer nya familjer till förskolorna. Hen förklarar 

vidare att certifieringen är riktad till alla och inte bara HBTQ-familjer och att 

verksamheten vill få ett fördjupat tänk och bli bättre på att reflektera kring alla 
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diskrimineringsgrunderna, vilket också visar på att alla är viktiga och att barnen ska få 

känna sig betydelsefulla oavsett vem man är och att det är okej att vara just den man är.  

  Biträdande förskolechefen beskriver även att förskolorna som är certifierade 

arbetar utifrån ett normkreativt perspektiv, då förskolan utmanar normer som redan finns 

och att de försöker ge barnen en mångfald. Att miljön på förskolan ändras utifrån hur 

barnen leker, att alla har till exempel tillgång till utklädningskläderna på förskolan. Utifrån 

certifieringen har det blivit som ett fördjupningsarbete på förskolorna om de olika 

diskrimineringsgrunderna. I likabehandlingsplanen finns det formuleringar på ord samt 

begrepp som har förändrats, vilket också har lett till fördjupande diskussioner. De 

diskussioner som uppkommit handlar om vilka traditioner som ska uppmärksammas, går 

det att ändra namn och att få se ut som man vill, normkreativitet är förskolans ledord.  

 För att bli certifierad ska man ha gått en utbildning som RFSL håller i och 

efter två år blir verksamheterna omcertifierade. RFSL har endagarsutbildningar för de som 

är nyanställda för att vi inom förskolorna ska kunna få med dem på tåget, men just för 

tillfället används en handledare som visar för de nyanställda. Det ställs inte några direkta 

krav på personalen, men vid nyanställningar informerar man om certifieringen i annonsen 

om att förskolorna arbetar utifrån ett fördjupat värdegrundsarbete och att de är certifierade 

inom HBTQ. – Vi kräver inte heller att de ska ha gått någon tidigare utbildning som 

handlar om genus, men att det är ett plus om det finns ett brinnande intresse, säger 

förskolechefen.  

 Vidare kom vi in på för- och nackdelar med certifieringen och den biträdande 

förskolechefen förklarar att de inte har stött på några nackdelar men desto mer fördelar. 

Fördelarna har varit att kunna se de normer som man själv lever efter och att kunna utmana 

sig själv samt att få en fördjupad kunskap kring hur det kan vara med svårigheterna att leva 

utanför normen. Hen anser att det är sent accepterat att leva på olika sätt, om man blickar 

tillbaka i historien så har det blivit accepterat först nu. Utifrån certifieringen har det blivit 

en ögonöppnare och vidgat vyerna. Det som också berättas är att genom att få syn på sina 

egna värderingar eller förutfattade meningar så kan certifieringen vara ett av kanske många 

sätt att komma åt dem. Det som önskas är att det öppnades upp mer för förskolor och andra 

verksamheter och att certifieringen blir billigare så kanske fler hakar på tåget. 

Certifieringen är ett sätt att öka medvetenheten kring allas rätt och att de ska få vara vem 

de vill utan att bli diskriminerad. Kan en person bli stärkt av att få känna att den kan vara 

precis som den är, så har personalen gjort ett bra jobb utifrån certifieringen, då personen 

får känna bekräftelse utan att bli diskriminerad. 
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Intervju med förskollärare  

I intervjun med en förskollärare som har gått utbildningen inom HBTQ-certifieringen 

nämns det att det alltid har funnits en medvetenhet, men inte något stöd eller vidare 

förklaring gällande teori och praktik. Förskolläraren berättar också att alla har nu en 

utbildning inom certifieringen, vilket inte fanns tidigare. Tidigare arbetades det inte så 

aktivt kring HBTQ vilket de gör nu. I intervjun nämns det att miljön ser ut på ett annat sätt, 

då de försöker göra medvetna val utifrån de åtaganden som finns i certifieringen. 

 Utifrån skillnaden i verksamheten kom vi in på hur de blev certifierade som 

verksamhet. Förskolläraren berättar att de hade fyra utbildningstillfällen och att det är en 

utbildare från RFSL som håller i de olika stegen, som handlar om att få kunskap kring 

området. De får också göra ett prov tillsammans i grupp när utbildningen är klar, för att se 

om de anställda har tagit till sig kunskapen de fått utifrån utbildningen. 

 Förskolläraren berättar att språkbruket gentemot barn, kollegor och 

vårdnadshavare utmärker arbetssättet då de inte gör antaganden om att det ska vara på ett 

specifikt sätt.  – När vi som personal pratar med och om barnen används begreppet 

kompisar eller deras namn. Utifrån språkbruket försöker vi vara medvetna och tänka på hur 

vi pratar med barnen, att försöka stärka barnens personlighet istället för att uppmärksamma 

kläder vilket är oviktigt. Vi vill låta barnen göra sin egen resa och inte försätta dem i 

klassiska könsstereotypiska roller, säger förskolläraren. 

 I intervjun nämns det även att de använder sig utav pronomenrundor i 

samlingen där barnen och personalen varierar sina pronomen samt namnbyte som öppnar 

upp diskussioner och tankesätt. Miljön är någonting som också är annorlunda uppbyggd. 

Istället för dockvrå/lägenhet så finns det ett fantasirum, där finns det bilder som inspirerar 

barnen att ta till sig olika karaktärer. Det berättas också att det som skiljer dem som 

förskola mot andra förskolor är att det finns en annan öppenhet om hur de pratar om 

viktiga ämnen, att det finns variationer inom familj och personal. Vidare nämns det att 

barngrupperna är väldigt trygga, utifrån förskolans förhållningssätt gentemot barnen. Att 

barnen vågar utrycka det som de innerst inne känner och att de vågar utforska sin identitet. 

Normerna upprätthålls inte och inte heller könstillhörigheten som de tror barnen har utan 

de säger kompisar i stället.  

 Förskolläraren berättar att certifieringen genomsyras i barnlitteraturen där de 

tar hjälp av sagolikt bokförlag för att få tillgång till böcker som är normkreativa, de ändrar 

ordningen i olika sånger, lägger till eller tar bort pronomen. I förskolans miljö så används 

dockor med funktionsvariationer. Personalen förklarar vad det innebär och genom att ha 
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dockor med funktionsvariationer så innebär det också att diskussionerna blir vanligt 

förekommande.  

 I intervjun nämns det också att de har en HBTQ-grupp som träffas en gång i 

månaden för att hålla arbetet aktivt och levande. De tar upp vad det är som ligger i fokus 

just nu. I de olika lärandesituationerna i t.ex. vilan använder de sig av ”Sagolikt bokförlag” 

och boken som används i förskolan heter ”Junior börjar förskolan” som handlar om en 

krokodil som har två pappor. Utifrån val av bok vill de representera hur samhället ser ut 

och att förskolan ska vara en trygg plats där barnen får vara det de vill vara.  

 Vidare i intervjun kommer vi in på hur dokumentation och reflektionsarbetet 

ser ut och hur HBTQ-certifieringen genomsyras där. Förskolläraren förklarar att i allt 

material så försöker de se till att alla regnbågsfärger finns representerade. I 

dokumentationen försöker de ta fram personen istället för könstillhörigheten, den är mer 

neutral och förmedlar uppfattningar eller upplevelser snarare än att göra antaganden. Det 

handlar om att skriva neutralt, öppet och synliggörande samt att vara medveten om 

språkbruket, vilket är en utmaning. De använder sig utav ett normkreativt perspektiv på 

lärande, där de arbetar utifrån mångfald då dockor med funktionsvariationer blir 

uppmärksammade. Vidare förklaras det att de vill utgå från varje individ och att de kan 

tillföra någonting. För att kunna leva upp till certifieringens krav och att det handlar om 

pedagogernas intresse samt att försöka observera sig själv, tänker över sitt språkbruk och 

göra sig själv medveten samt att diskutera med varandra och ta del av varandras kunskaper 

är viktigt för att hålla arbetet vid liv.  

 Vidare i intervjun tas det upp för- och nackdelar med certifieringen. Det 

nämns att några har undrat vad det innebär med HBTQ-certifiering och att de tror att 

material tas bort eller att de inte längre får ”köna” barn. När certifieringen har kommit på 

tal har det varit positiva reaktioner och de reaktioner som har uppkommit är förvåningen 

om varför inte fler förskolor eller andra verksamheter certifierar sig. Vårdnadshavare vill 

få lathund kring HBTQ och det visar ett positivt intresse då de gör sig själva delaktiga. 

Som avslut betonas det i intervjun att medvetenheten kring hur vi som individer tilltalar 

och bemöter varandra ligger lite i tiden.  
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Sammanfattning och analys av intervjusvaren 
I intervjuerna nämns det att alla i verksamheten ska ha gått en utbildning på fyra delar som 

RFSL håller i som fördjupar kunskapen om vad HBTQ står för och hur verksamheten kan 

arbeta normkritiskt. Att arbeta normkritiskt nämner de alla handlar om att utmana normer 

vilket också handlar om inkludering, språket och representation samt att förskolan försöker 

ge barnen en mångfald, som att berätta och förklara för barnen att det finns olika sätt att 

leva på som människa.   

 Inom ett sociokulturellt perspektiv på lärande (se teoretiska utgångspunkter) 

så är språket en central del. Språket anses vara en länk mellan människor och dess 

omgivning. I intervjuerna med alla tre personer nämns det att språket är viktigt och att det 

är ännu viktigare som pedagog att vara medveten kring de ordval och begrepp som 

används. Att de försöker vara medvetna och tänker på hur de pratar till och med barnen, att 

benämna barnen vid dess namn eller vid begreppet kompisar när det handlar om fler barn 

och inte använder pojkar eller flickor. Språkbruket på förskolan är ett sätt att utmärka deras 

sätt att arbeta och det sociokulturella perspektivet säger att språk är en central del av 

lärandet vilket också intervjupersonerna tar upp om att språket är en viktig del. Men att 

tänka utifrån ett sociokulturellt perspektiv i en lärandesituation så anses språket inte enbart 

funka som ett redskap inom kommunikation och förmedlare av ett undervisningsinnehåll 

av till exempel matematik utan via språket förmedlas det även samtidigt normer av olika 

slag. Beroende på hur medveten man är som pedagog, kan språket fungera som 

reproducerare av normer eller som brytare av normer. Personalen gör inga antaganden eller 

tar saker för givet, eller att det ska vara på ett specifikt sätt. De nämner också i intervjuerna 

att det är viktigt att medvetengöra för sig själv om vilka ord och begrepp det är som 

används. Vidare försöker förskolans personal vara medveten med att inte kategorisera 

barnen eller lägga de i olika fack, exempel på de fack eller kategorier som uppkommer kan 

vara utefter kön. 

 Inom det sociokulturella nämns att lärandet sker i sociala och kulturella 

sammanhang där människan lär sig ständigt från alla situationer samt att kunskap bildas 

genom samspel där individer försöker förstå varandra. Vilket kan koppas till det jag 

beskrev här ovan. Att personalen försöker vara medveten kring sitt språkbruk vilket också 

speglar av sig på barnen. I intervjuerna nämns det att barnen tar efter och säger varandras 

namn istället för ”hon” eller ”han”. I det sociokulturella perspektivet är det kulturella 

även kopplat till böcker och material som finns på förskolan. Förskolan använder sig av 

böcker som är normkritiska och som utmanar normer samt dockor med funktionsvariation 
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vilket uppmärksammar en mångfald, då det normkritiska står i fokus. I och med det kan 

man utifrån det sociokulturella perspektivet tänka att kunskaper medieras till barnen om att 

alla är lika mycket värda. Mediering är ett redskap eller ett verktyg som förmedlar kunskap 

och detta är något som är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Språket är 

medierande då de förmedlar människors tänkande. Mediering kan vara mentalt eller 

språkligt i form av symboler, former eller alfabetet och det kan även vara fysisk i form av 

en hammare eller linjal.  

 I alla tre intervjuerna tar de upp att förskolan ska arbeta utifrån en 

handlingsplan som gjordes första utbildningstillfället och den bör följas och förnyas för att 

certifieringen ska finnas kvar på verksamheten. De nämner också att certifieringen har 

hjälpt dem som verksamhet att fördjupa sig i de sju diskrimineringsgrunderna samt att 

begrepp och formuleringar ändras i likabehandlingsplanen. Det förklaras också att inom 

dokumentation och reflektionsarbete vill personalen få fram personen och inte 

könstillhörigheten vilket handlar om att skriva neutralt, öppet och synliggörande samt att 

vara medveten kring språkbruket och begrepp. I det sociokulturella perspektivet är ett 

fokus att se hur människor utvecklas och formas genom lärandet utifrån användandet av de 

medierande redskapen samt språket som möjliggör lärandet, då det anses vara ett 

kommunikationsmedel.  

 Miljön på förskolan ändras utifrån hur barnen på förskolan leker och att alla 

ska kunna ha tillgång till allt material som till exempel utklädningskläderna. Det 

sociokulturella perspektivet säger att människan lär av erfarenheter och socialt samspel 

med andra vilket spelas in i utklädningskläderna och där med kan det skapas nya normer 

som till exempel att det är accepterande att pojkar bär kläder som är feminint kodade och 

flickor bär kläder som är maskulint kodade, barnen tar till sig av varandras erfarenheter 

och lär sig utifrån det samt att förskolan arbetar mot könsstereotypiska könsroller. Dockvrå 

är någonting som inte heller finns i verksamheten, då det anses som kodat utefter kön och 

istället heter ”fantasirum”, för att få alla barnen inkluderade i de olika lärandemiljöerna och 

där de kan byta ut erfarenheter i sitt sociala sampel, vilket förklaras utifrån det 

sociokulturella perspektivet. 
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som är specifikt med HBTQ-certifierade 

förskolors förhållningssätt till barns lärande samt dess arbetssätt. Jag kommer utifrån 

uppsatsens resultat och analys att beskriva och diskutera min frågeställning.   

På vilka sätt får HBTQ-certifieringen effekter för den pedagogiska 
verksamhetens innehåll och form – med andra ord för pedagogernas 
didaktiska arbete? 

Det som framkom utifrån resultat och analys innebär det för pedagoger att vara medvetna 

kring sitt förhållningssätt gentemot barnen samt sitt språkbruk och ordval i en HBTQ-

certifierad förskola. Pedagogerna tar inte för givet om att alla barn har mammor och 

pappor, eller om barnen anser sig vara pojke eller flicka. Barnen på förskolorna får vara 

barn utan att bli sorterade i fack eller kategorier så som kön. I en HBTQ-certifierad 

förskola arbetas det utifrån ett normkritiskt perspektiv som handlar om mångfald och att 

synliggöra det genom att utmana normer. Det är viktigt att personalen på förskolan har 

kunskap om vem man själv är och vilka normer man själv befinner sig inom, vilket även 

nämns i intervjuerna.  

 Den normkritiska pedagogiken uppmärksammar normer och diskurser som 

anses vara det normala respektive avvikande (se normkritiskt perspektiv och pedagogik). I 

intervjuerna nämns det att barnen tar till sig av det som finns på förskolan och 

pedagogernas förhållningssätt är också en del som speglat av sig till barnen angående om 

hur man tilltalar varandra, de använder inte ”pojkar” eller ”flickor” utan ”kompisar” eller 

varandras namn. I det sociokulturella perspektivet är språket en central och språket är 

också medierande som förmedlar en kunskap. 

 Som pedagog inom en HBTQ-certifierad förskola så innebär det också att se 

över allt material som finns på förskolan. Det som inte finns på förskolan blir inkluderat, 

som till exempel barnlitteratur eller leksaker. Certifieringen utmärks genom den 

barnlitteratur som finns på förskolan, bilder som är uppsatta på väggarna, 

utklädningskläder samt personalens språkbruk. Utifrån den barnlitteratur som finns på 

förskolan så medieras det kunskap till barnen om att det är accepterande som kille att bära 

klänning eller att familjer ser olika ut, att alla familjer inte består av en mamma och en 

pappa utan kanske två pappor, två mammor, en mamma eller bara av mor/farföräldrar.  
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 Det som en HBTQ-certifierad förskola ger barnen är att de får en förståelse 

kring mångfald och att alla är lika mycket värda oavsett hur man är eller ser ut. Utifrån 

barnlitteraturen eller leksaker som är normkritiska inkluderas en mångfald och det 

medierar en kunskap till barnen om att vi alla är olika och att det är accepterande att vara 

olika.  

 Normer är regler där man förväntas vara på ett visst sätt och det är någonting 

förskolan vill motverka (se normer). Pedagoger kan uppmuntra de barn som överskrider 

traditionella könsnormer och utifrån intervjuerna nämns det att i dokumentation och 

reflektionsarbetet vill de få fram barnen som individer och inte dess könstillhörighet. 

Utifrån en studie (se tidigare forskning) som är av Lunneblad, Johansson och Odenbring 

tar de upp att alla skolor har samma lagar som styr, men att alla skolverksamheter förstår 

och handlar olika utifrån styrdokumenten.  

 Det sociokulturella perspektivet på lärande menar på att det ät viktigt att se 

hur människor utvecklas och formas utifrån sitt lärande. Personalen på förskolan har gjort 

ett fördjupningsarbete i de sju diskrimineringsgrunderna utifrån HCTQ-certifieringen. De 

har även fått medierande kunskaper på hur de kan arbeta normkritiskt och hur de ska 

förhålla sig för att inte falla tillbaka till normen. Språket är då en central del vilket nämns i 

intervjuerna och som även är centralt i lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet.  

 Inom ett jämställdhetsarbete (se jämställdhets och likabehandlingsarbete i 

den svenska förskolan) handlar det om att det pedagogiska arbetet ska motverka olikheter 

mellan kön och att istället arbeta för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Det 

förklaras i intervjuerna, att normkritiskt arbete innebär att utmana de normer som finns och 

medvetandegör för sig själv om hur man pratar till och med barnen och att medvetet se 

över de material som finns i förskolan.  

 Dolk förklarar i sin avhandling (se tidigare forskning), att pedagogernas 

metoder och verktyg har ett stort fokus för att skapa bättre förutsättningar för jämställdhet 

bland barnen på förskolan. Förskolan blir jämställd när platser blir neutrala i miljön och 

när förskolans personal bekräftar varje barn (se jämställdhets och likabehandlingsarbete i 

den svenska förskolan). Det nämns att jämställdhetsarbetet handlar om att alla barn på 

förskolan ska kunna utnyttja det som finns utan att bli begränsade som även 

intervjupersonerna tar upp. 

 Utifrån HBTQ-certifieringen ska personalen på förskolan arbeta utifrån en 

handlingsplan för att påbörja förändringsarbetet på förskolan. De arbetar utifrån att barnet 

som person ska synas i dokumentations och reflektionsarbeten och inte dess 
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könstillhörighet då det anses som oviktigt. Inom det sociokulturella perspektivet vill man 

se hur människan utvecklas och där med är till exempel könstillhörigheten ingen viktig del 

då det är barnets utveckling som är i fokus.  

 De effekter som visar sig utifrån intervjuerna är att barngrupperna upplevs 

som tryggare och anledningen kan vara på grund av det öppna klimatet som finns på 

förskolan att frågor får ställas, att barnen får känna att de får vara som de är utan att dömas 

utifrån normens syn på kön och könstillhörighet. Som tidigare har nämnts säger det 

sociokulturella perspektivet att lärandet sker i socialt samspel med andra samt utifrån 

kulturella sammanhang och användandet av de medierande redskapen som de lär sig att 

använda. Användningen av barnlitteratur som utmanar normer, utklädningskläder och 

planering kring hur rummen på förskolan ser ut där alla barn ska känna sig välkomnade 

och accepterade, är någonting som påverkar barn och får utifrån det medierande kunskaper 

om att det som anses avvikande är lika mycket accepterat, vilket personalen försöker 

medvetandegöra i alla lärandesituationer.  

 Utifrån det sociokulturella perspektivet går det att tänka i en lärandesituation 

att språket inte enbart fungerar som kommunikation och förmedlare av 

undervisningsinnehåll om till exempel matematik, utan via språket förmedlas det även 

normer av olika slag. Beroende på hur medveten pedagogen är så kan språket fungera som 

reproducerare av normer eller som brytande av normer. Glöms det normkritiska bort inom 

vissa lärandesituationer eller genomsyras det? I så fall, hur?  

 Utifrån min analys framkommer det att personalen försöker vara medvetna 

kring alla val de gör och att ett normkritiskt arbete handlar om att utmana de normer som 

finns. Förskolans miljö ändras utefter hur barnen leker och utifrån personalens planering 

kring den lärandemiljön och utifrån olika situationer ska personalen även förhålla sig till de 

didaktiska frågorna hur, vad, varför och vem. Som jag tidigare har nämnt lär människor i 

samspel och i kulturella sammanhang vilket även är situationer där människan ständigt lär 

och kan förändras. Utifrån personalens planering angående miljö och material så utmanas 

normer och som även påverkar barnen och andra vuxna utifrån det normkritiska 

perspektivet på lärandet, då normer utmanas. Miljön ska inkludera alla barn utan att de ska 

bli dömda utifrån de traditionella könsroller och mönster som finns och bilder är noggrant 

utvalda som inspirerar barnen. Det tas upp i läroplanen, att förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och roller.  
 



 
 

30 

Slutsatser 
De slutsatser jag drar är att det anses viktigt med språkbruket och medvetenheten kring 

ordval. Att pedagogerna håller sig normkritiska i deras sätt att arbeta och se över 

materialen på förskolan. Det nämns återkommande gånger att det är viktigt som pedagog 

att vara medveten kring sitt eget förhållningssätt om normer och vad man själv blir 

påverkad av för att sedan utmana och förändra det i relation till arbetet. Ett 

jämställdhetsarbete handlar om att neutralisera miljön på förskolan för att barnen ska bli 

inkluderade, att de material som finns på förskolan ska kunna användas av alla barn utan 

att de blir dömda eller begränsade på grund av de normer som samhället har. Angående det 

som anses vara ”neutral” miljö tänker jag att det kan bära dolda normer och kan då 

uppfattas som neutral. Utifrån ett normkritiskt perspektiv utmanas normer och diskurser 

som anses vara normalt respektive avvikande. Detta är någonting som framförallt visar sig 

i personalens sätt att arbeta i förskolan och det speglas även av i den barnlitteratur som 

finns på förskolan som håller sig normkritiskt. Normer är någonting som förväntas vara 

eller bete sig på ett specifikt sätt och det är någonting som förskolan motarbetar.  

 De uppmärksammar normer men även hur de kan arbeta för att motverka 

normer. I förskolans förhållningssätt i dokument och tilltalande till och med barn, försöker 

de medvetet undvika att ”köna” barnen utefter vad de antas ha för kön. De försöker hela 

tiden göra medvetna val och där också försöker undvika att ta saker för givet samt att 

undvika att göra antaganden. Språket är därför viktigt i detta sätt att arbeta, då barnen tar 

efter och lär sig från de som är äldre.  

 Här tänker jag att en förskola som är HBTQ-certifierad är mer medveten 

kring hur andra människor kan känna sig inkluderade och exkluderade i samhället i stort. 

Normer är någonting som vi människor lever efter omedvetet och är därför svåra att ändra. 

Men har man viljan att ändra sitt synsätt på normer så självklart går det! I och med de 

erfarenheter jag har utifrån förskolor som inte är certifierade inom HBTQ så uttrycker de 

sig med ”pojkar” och ”flickor” vilket de försöker undvika inom förskolorna som är 

certifierade. I en förskola som inte är certifierad ”könas” barn omedvetet, litteraturen är 

utefter normen och jag tänker mig att de inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till litteratur 

som är till för barn där de handlar om en familj med två pappor eller att en pojke vill vara 

lucia och så vidare. I en certifierad förskola har de fått en annan kunskap då de blivit 

utbildade inom ämnet och har fått lära sig att se utifrån ett annat perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 

Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om HBTQ-certifierade förskolor, kommer att utföras inom 
ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av …. som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag blir intervjuad 
samt att intervjun blir inspelad för att studenten vid senare tillfälle kan analysera intervjun. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet om att inga personuppgifter kommer att tas med i 
det färdiga arbetet. Jag vet även om att jag kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange 
någon särskild anledning, även efter att intervjun är genomförd 
 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
....................................................................... ................................................................ 
Underskrift    Förtydligande Underskrift  
 

 
Blanketten lämnas till …. 
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Bilaga 2 

 
 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 

Information om en studie av HBTQ-certifierade förskolor. 
 
Jag är lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
 
Jag vill med min studie undersöka vad som är specifikt för en HBTQ-certifierad förskola - hur 
man blir certifierad, vad certifieringen innebär för förskolans arbetssätt/förhållningssätt och 
vad som menas med att vara certifierad inom HBTQ. 
 
Deltagandet i studien innebär att jag kommer att intervjua dig för att få mer information kring 
ämnet. Intervjun kommer att spelas in, så jag ska kunna gå tillbaka till dina svar, då jag gör 
mina analyser. 
	
Datainsamlingen, som kommer innebära ett antal intervjuer, kommer att ske under oktober 
månad. Insamlade data kommer att analyseras under innevarande termin. Datan – vilket 
innebär inspelningarna av intervjuerna, kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 
ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
kommer alla personuppgifter att vara borttagna.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Ditt deltagande kan avbrytas av dig när som helst om du 
skulle önska, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 
Om du är positiv till deltagande så undertecknar du den medföljande blanketten om 
medgivande och ger den tillbaka till mig. Om du har ytterligare frågor angående studien går 
det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för 
kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare:  
 
Tel:   e-post:  
 
Uppsala den 10 oktober 2015 
 
Student: 
Tel:  e-post:  
 
 
Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 3 

 
 

 

Intervju	med	RFSL	
	
Kan	du	berätta	om	HBTQ-certifieringen?	

	

Vad	är	det	som	har	lett	fram	till	att	certifieringen	har	uppkommit?	

	

Arbetet	utförs	genom	ett	normkritiskt	perspektiv,	hur	tänker	ni	att	man	som	

verksamhet	bör	arbeta	då?	

	

Lägger	barnen	märke	till	ett	förändrat	språk,	hur	man	pratar	i	verksamheten?	

	

Vad	är	det	som	står	i	fokus	i	arbetssättet	på	en	förskola	med	en	HBTQ-certifiering?	

	

Finns	det	något	krav	på	förskolechef	och	dess	personal	för	att	verksamheten	ska	bli	

certifierad?		

	

För	att	kunna	behålla	certifieringen,	vad	ska	man	göra	då?	

	

Riktas	certifieringen	kring	en	viss	målgrupp?	Jag	tänker	familjer,	spelar	det	någon	

roll,	vad	det	är	för	familjer	–	alla?	Regnbågsfamiljer?	

	

Har	ni	fått	kritik	kring	certifieringen?		Samhället?	

	

Vilka	är	det	som	efterfrågar	certifieringen?	

	

Vad	finns	det	för	fördelar	med	certifieringen?	

Nackdelar?	
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Bilaga 4 

 
 

 

Intervju	med	biträdande	förskolechef	
	
På	vilket	sätt	utmärks	certifieringen	på	era	förskolor?	
	
Hur	ser	miljön	på	förskolan	ut?	
	
Vilka	teoretiska	perspektiv	arbetar	ni	utifrån?		
	
Vilka	krav	ställer	ni	på	förskollärarna	när	det	handlar	om	deras	kompetens?	
	
Ser	likabehandlingsplanen	annorlunda	ut?	Har	den	förändrats	sen	ni	certifierade	
er?	
	
Vilka	är	certifieringen	riktade	till?	
	
Hur	ser	relationen	till	hemmen	ut,	utifrån	certifieringen?	
	
Har	ni	stött	på	någon	kritik	sen	ni	certifierade	er?	
	
Får	ni	någon	fortbildning	inom	certifieringen?	
	
Vad	är	det	för	fördelar	med	certifieringen?	
	
Har	det	funnits	några	nackdelar	med	certifieringen?	
	
Vad	var	det	som	gjorde	att	ni	certifierade	er?	
	
Varför	tror	du	att	man	behöver	certifiera	sig?	
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Intervju	med	förskollärare	
	
Hur	har	skillnaden	varit	med	att	gå	från	att	inte	vara	certifierad	till	att	bli	
certifierad?	
	
Vad	är	det	som	utmärker	ert	arbetssätt?		
	
På	vilket	sätt	genomsyrar	HBTQ-certifieringen	ert	sätt	att	arbeta?	
	
Hur	ser	lärandesituationerna	ut	vid	t.ex.	maten,	samling	osv?	
	
Dokumentation	och	reflektionsarbete,	hur	genomsyrar	HBTQ-certifieringen	där?	
	
Är	barnen	medvetna	om	er	certifiering,	hur	uttrycks	det?	
	
Hur	blir	man	certifierad	som	förskola?	
	
Vilka	teoretiska	perspektiv	använder	ni?	
	
Vad	är	det	som	krävs	av	er	pedagoger	för	att	leva	upp	till	certifieringen?	
	
Varför	behöver	man	certifiera	sig	inom	HBTQ?		
	
Hur	kom	det	sig	att	ni	certifierade	er?	
	
Hur	bemöter	ni	en	förälder	eller	vårdnadshavare	som	tilltalar	sitt	barn	med		
han/hon?	
	
Vad	finns	det	för	för-	och	nackdelar	med	certifieringen?		
	
Har	det	förekommit	att	familjer	har	dragit	sig	undan	sen	ni	certifierade	er?	
	


