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Abstract 

 

Title: ”Those two really had a sexual orientation!” – about heteronormativity in preschool 

Author: Lisa Loord 

 

The aim of this study is to show how heteronormativity can be expressed in the preschool and 

what some five-year-olds say about how they view family constellations and loving 

relationships. The survey is based on interviews regarding family constellations with eight 

five-year-old children. The interviews were conducted with the aid of several of images 

depicting people in different family constellations. 

The theoretical framework of the thesis is norm critical pedagogy, rooted in feminist post 

structuralism and queer theory. 

The results of the survey show that the children in the study have a strong heteronormative 

way of discussing families. In light of earlier research on this topic, this thesis underlines that 

the way in which preschool teachers handle questions regarding sexual orientation does not 

live up to the goals expressed in the curriculum. 

 

Key words: heteronormativity, preschool, feminist post structuralism, queer theory, lgbt 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen har till syfte att belysa hur heteronormativitet kan ta sig uttryck i förskolan, 

och vad några femåringar säger om hur de ser på familjebildning och kärleksrelationer. 

Undersökningen bygger på intervjuer om familjeformer med åtta femåringar. Intervjuerna 

genomfördes med utgångspunkt i ett antal bilder föreställande människor i olika 

familjekonstellationer. 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är en normkritisk pedagogik, med rötter i 

feministisk poststrukturalism och queerteori. 

Resultatet av undersökningen visar att barnen i studien hade ett starkt heteronormativt sätt att 

prata om familjebildning. I ljuset av den tidigare forskning som redovisas i den här uppsatsen, 

blir det tydligt att förskolans sätt att arbeta med frågor om sexuell läggning inte lever upp till 

de krav som läroplanen ställer. 

 

Nyckelord: heteronormativitet, förskola, feministisk poststrukturalism, queerteori, hbtq  
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1. Inledning 

"De där två hade verkligen en sexuell läggning!" 

En förskollärare kommenterar ett barns gudföräldrar när de har hämtat barnet på förskolan. 

Gudföräldrarna består av barnets faster Irina och hennes fru Samira. 

I min uppsats tänker jag undersöka heteronormativitet i förskolan. Förskolläraren som citeras 

ovan, och som inspirerat till rubriken, likställer sexuell läggning med ickeheterosexuell eller 

homosexuell läggning, och för mig blir heteronormen uppenbar. Jag blir nyfiken på hur 

heteronormen tar sig uttryck i förskolan. Förskolans läroplan tar upp begreppet sexuell 

läggning på två ställen: "Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av [...] 

sexuell läggning hos någon anhörig" (Lpfö 98/10, s. 4) samt under rubriken "Normer och 

värden" där det står "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar [...] förståelse för att 

alla människor har lika värde oberoende av [...] sexuell läggning" (Lpfö 98/10, s. 8). 

Heteronormativitet påverkar alla barns syn på kärleksrelationer och familjebildning och 

statistik från Ungdomsstyrelsen visar att ungdomar som faller utanför heteronormen mår 

sämre än barn och ungdomar som följer den (Ungdomsstyrelsen 2010:2). Bland annat visar 

Ungdomsstyrelsens statistik att nästan hälften av de tillfrågade homo- och bisexuella 

personerna i undersökningen hade övervägt att ta sitt liv, jämfört med cirka 15 % av de 

heterosexuella personerna (Ungdomsstyrelsen 2010:2). Även om texten handlar om ungdomar 

och inte förskolebarn, anser jag att man redan i förskolan har ett ansvar, och en möjlighet att 

göra någonting åt detta. 

 

1.1 Normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet 

Delegationen för jämställdhet i förskolan skriver i sitt slutbetänkande Jämställdhet i förskolan 

– om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete att normer kan 

definieras som oskrivna regler och överenskommelser som finns i vår vardag, i vårt språk och 

i vårt handlande och som inte är märkbara förrän någon bryter mot dem (SOU 2006:75).  
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Heteronormen definieras i Nationalencyklopedin som:  

den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett 

samhälle. Därmed blir varje annan sexuell läggning, såsom homosexualitet och 

bisexualitet, betraktad som onormal (Söderberg 2015). 

Michel Foucault var filosof och idéhistoriker, ofta förknippad med poststrukturalism. I sin 

bok Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta beskriver han hur normer är kulturellt, 

tidsmässigt och kontextuellt bundna (Foucault 2002). Författaren och sexualupplysaren 

Sandra Dahléns bok Hetero tar också upp sexualitet ur ett historiskt perspektiv när hon 

beskriver att det finns samhällen och kulturer som idag inte har en rådande heteronorm, 

liksom det i historien har funnits tider då heteronormen inte har varit så stark här i Sverige 

(Dahlén 2006). 

Så långt tillbaka som på 1600-talet kan vi hitta lagstiftning som avsåg att styra människors 

sexualitet i Sverige, till exempel bestraffades utomäktenskapligt sex hårt. Under 1800-talet 

började naturvetenskapen att kategorisera och sjukdomsförklara beteenden och egenskaper 

som ansågs bryta mot normen, och sexualitet sågs framför allt som fortplantningssyfte. Först 

under 1800-talets andra hälft började läkare och vetenskapsmän prata om heterosexualitet 

med betydelsen sexuella handlingar mellan människor av olika kön, som inte syftade till 

fortplantning. Heterosexualitet sågs således som en perversion, till skillnad från 

normalsexualitet som enbart utövades för fortplantning. Det var också vid den här tiden som 

människor började omnämnas som till exempel heterosexuella, normalsexuella eller 

homosexuella, med avsikten att definiera och gruppindela vissa människotyper (Dahlén 

2006). 

Omkring sekelskiftet 1900 började perversionsstämpeln som heterosexualitet hade inneburit 

försvinna, för att ersättas av idealisering. Freuds teorier om sexualitet spelade stor roll för 

normativiseringen av begreppet, och i samband med det stigmatiserades homosexualitet allt 

mer (Dahlén 2006). Tillhörandet av en sexuell grupp ansågs vara oföränderligt, livslångt och 

en stor del av en människas identitet (Foucault 2002). 

Genom att titta på sexualitetens historia kan man se att synen på sexualitet, och vad som anses 

normalt, har förändrats mycket under det senaste seklet. Det i sin tur, menar Foucault, visar att 
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sexuella identiteter och uttryck är föränderliga och socialt och kulturellt betingade snarare än 

biologiska och oföränderliga. (Foucault 2002). 

Homosexualitet var ett brott i Sverige fram till 1944, då det istället började klassas som en 

sjukdom. Sjukdomsstämpeln togs bort först 1979 (RFSL, 2004). 

 

1.2 Begreppsförklaring 

Följande begrepp används i texten, och i listan nedan definierar jag vilken betydelse jag avser: 

Cisnormativ – använder jag om resonemang i texten som enbart förutsätter två kön. Från 

begreppet cisperson: ”person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck 

är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen” (rfsl.se, begreppslista). Cis är 

ett prefix som kommer från latin och betyder ”på samma sida” 1. 

HBTQ – ”paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer 

med queera uttryck och identiteter” (rfsl.se, begreppslista). 

Heterosexuell kärnfamilj – familj bestående av cisman och ciskvinna ”förenade i äktenskap 

samt deras gemensamma biologiska eller adopterade barn” (Björnberg & Helander 2015). 

Homofobi – ”en ideologi, uppfattning eller värdering, ibland kopplad till rädsla, som ger 

uttryck för en negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella” (rfsl.se, 

begreppslista). 

 

 

 

                                                 

 

1 jfr trans och transperson 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur heteronormativitet kan ta sig uttryck 

på två förskolor samt hur några barn i förskoleåldern ser på familjebildning och 

kärleksrelationer. 

Jag har formulerat följande frågeställning: 

1. Vad säger barnen om hur de tolkar bilder på olika familjekonstellationer? 

2. Hur tar sig heteronormativitet uttryck i samtalen? 
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3. Vetenskaplig utgångspunkt  

Min utgångspunkt är en normkritisk pedagogik med rötter i queerteori och feministisk 

poststrukturalism. För att beskriva min vetenskapliga utgångspunkt har jag tagit hjälp av 

socialantropologen och forskaren Fanny Ambjörnssons bok Vad är queer? (2010); professorn 

i genusvetenskap Tiina Rosenbergs bok Queerfeministisk agenda (2002); författaren och 

sexualupplysaren Sandra Dahléns bok Hetero (2006); professorn i pedagogik Hillevi Lenz 

Taguchis bok In på bara benet (2014) samt Nationalencyklopedin. 

Heteronormativitet är starkt sammankopplat med genusordningen på så sätt att 

förväntningarna på flickor och pojkar, samt kvinnor och män, förutsätter en heterosexualitet 

(Ambjörnsson 2010). Judith Butler, professor och queerteoretiker, har formulerat vad hon 

kallar den heterosexuella matrisen, som innebär: 

en hegemonisk diskursiv/epistemisk modell av genustydlighet som förutsätter att 

begripliga kroppar måste utgå från ett stabilt kön (det maskulina uttrycker 

manlighet, det feminina kvinnlighet) som definieras genom motsatser och är 

hierarkiskt definierat genom den obligatoriska heterosexualiteten (Butler 1990, 

citerad i Rosenberg 2002 s. 71). 

Sandra Dahlén förklarar den heterosexuella matrisen i sin bok Hetero:  

Det finns fyra bitar som måste klaffa för att folk inte ska bli förvirrade eller 

aggressiva i vårt heterosexuella normsystem: 1) kropp – kopplat till 2) 

kvinnligt/manligt – kopplat till 3) sexuell läggning – kopplat till 4) sex (Dahlén 

2006, s. 19). 

 

3.1 Feministisk poststrukturalism 

För att förstå poststrukturalismen behöver jag först titta lite närmare på vad strukturalismen 

innebär. Strukturalismen har sitt ursprung inom lingvistiken och inom strukturalismen söker 

man kunskap om de minsta beståndsdelarna genom att studera relationerna mellan dessa, eller 

strukturen de ingår i (Brante 2015). En företeelses, eller ett begrepps, innebörd skapas alltså 

alltid i relation till någonting annat (Ambjörnsson 2010). Strukturalismen menar att det finns 
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en objektiv sanning som är möjlig att komma fram till, en essentiell kärna i det som studeras 

(Brante 2015). 

Poststrukturalismen ifrågasätter strukturalismens idé om att mening skapas i strukturer, och 

menar istället att meningsskapandet är en process som ständigt pågår. Poststrukturalismen 

motsätter sig även de essentialistiska idéer som strukturalismen står för, och menar istället att 

ingenting är beständigt, utan föränderligt och instabilt (Ambjörnsson 2010). Medan 

strukturalismen söker efter strukturer, tittar poststrukturalismen på skillnaden som avgörande 

för meningsskapandet. Ett annat centralt begrepp inom poststrukturalismen är uppskjutning. 

För att förstå en företeelses innebörd söker vi efter andra företeelser som kan förklara vad 

företeelsen inte är och på så vis skjuts vår förståelse upp. Med det här synsättet blir ords, 

begrepps och företeelsers mening föränderliga och omöjliga att bestämma (Ambjörnsson 

2010). 

Lenz Taguchi beskriver att feministisk poststrukturalism ”ifrågasätter och vill överskrida eller 

lösa upp kategorierna manligt och kvinnligt” (Lenz Taguchi 2014, s. 18), men även andra 

typer av kategoriseringar ifrågasätts. 

Ytterligare ett centralt begrepp inom feministisk poststrukturalism är diskurs, vilket betyder 

samtal eller dryftning, men i en vidare mening kan beskrivas som ”en helhet av 

sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp” (Eriksson, Hallberg & Emt 2015). Lenz 

Taguchi beskriver hur den rådande diskursen, med det feministiskt poststrukturalistiska 

synsättet, har makt att ”tvinga oss till specifika sätt att vara” (Lenz Taguchi 2014, s. 18) och 

”också gör vissa sätt att vara så åtråvärda att vi aktivt tar upp dem som en del av oss själva” 

(Lenz Taguchi 2014, s. 18). 

 

3.2 Queerteori 

Queerteori är ett samlingsbegrepp för de perspektiv som står till grund för betraktandet av 

sexualitet och kön med en normkritisk blick (Rosenberg 2002). Ordet queer, som från början 

betyder konstig och excentrisk och användes nedsättande om homosexuella personer, började 

under 1980-talet att användas av homoaktivister för att avskärma sig från den normativa 

heterokulturens krav (Kulick 2015). Senare började ordet att användas i akademiska kretsar 

som ett utvecklande av lesbisk feministisk teori, poststrukturalism och gaystudier (Rosenberg 
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2002) och för att flytta fokus från att studera den avvikande till att studera normen i sig 

(Ambjörnsson 2010). Queerteorin ifrågasätter synen på homosexuella ”som enhetliga och 

tydligt avgränsade kategorier” (Ambjörnsson 2010, s. 23) och öppnar upp för ett normkritiskt 

synsätt även inom gruppen HBTQ. 

Trots mitt försök att beskriva queerteori vill jag, liksom Rosenberg, påpeka att det 

queerteoretiska förhållningssättet egentligen innebär att det queera inte ska definieras och 

preciseras, då dess uppgift i själva verket är att bryta upp normer och kategorier (Rosenberg 

2002).  
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4. Tidigare forskning 

För att skapa mig en bild av vad som tidigare forskats på inom området förskola och 

heteronormativitet har jag har sökt i databaser och på bibliotek efter avhandlingar och artiklar 

som berör mitt område. Jag har dessvärre hittat slående lite forskning på heteronormativitet i 

förskolan och kommer därför även att redovisa några texter som handlar om skolan. 

 

4.1 Jag sa att jag älskade han 

Jenny Bengtsson (2013) har i sin avhandling Jag sa att jag älskade han men jag har redan 

sagt förlåt för det tittat på ålders-, genus- och sexualitetsnormer i skolans tidigare år. Studien 

visar att barn och elever är aktiva med- och återskapare av normer, och att uttryck för 

heterosexualitet både kan vara ett sätt att passa in, men beskrivs också som ett sätt att retas 

eller såra. Det negativa användandet av heterosexualitetsuttryck förklaras med att det har att 

göra med uttryck för sexualitet över huvud taget, och att barnen i studien inte ville förknippas 

med sexualitet. Detta beskriver Bengtsson som ett uttryck för att ”heteronormativitet tar sig 

andra uttryck när det gäller positionen yngre barn” (Bengtsson 2013, s. 151). Homofobi och 

heteronormativitet tar sig uttryck på många olika sätt i Bengtssons studie, bland annat genom 

användandet av benämningen bög på ett nedsättande sätt. Ett annat uttryck för normerna som 

Bengtsson tar upp är en beskrivning av hur två pojkar i årskurs tre blir osams under en lektion 

och tar hjälp av läraren för att lösa sin konflikt. När de beskriver för läraren vad som hänt, 

berättar den ena pojken att upprinnelsen till konflikten bestod i att han sagt ”Jag älskar dig” 

till den andra pojken, men han var samtidigt noga med att tala om att han redan hade bett om 

ursäkt för det (Bengtsson 2013).  

 

4.2 En utmaning för heteronormen 

Projektet ”Under ytan” ingick i EU:s Equalprogram och hade som mål att lyfta frågor om 

heteronormativitet och homofobi i skolan och förskolan. Bakom projektet stod bland annat 

fackförbund, universitet och högskolor, myndigheten för skolutveckling och RFSL. En del av 

projektets uppdrag var forskning på området, och 2006 genomfördes en stor 

enkätundersökning bland lärare för att försöka kartlägga behovet av kunskap och utbildning i 
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frågor som rör heteronormativitet och homofobi. Resultatet av enkäten redovisas i rapporten 

En utmaning för heteronormen – lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell 

läggning och homofobi (2006) och är uppdelat i kategorierna förskola, år F-3, år 4-6, år 7-9 

och gymnasium och jag har valt att presentera resultatet för förskolan. På frågan om i hur stor 

utsträckning lärare anser att deras utbildning förberett dem för att hantera frågor om sexuell 

läggning i arbetet svarar 95 % av förskollärarna mycket liten eller liten (Under ytan 2006). 

Även frågan om kompetensutveckling i ämnet ger ett tydligt resultat, 99 % av förskollärarna 

uppger att de fått mycket lite eller lite kompetensutveckling under sin yrkesverksamma tid 

(Under ytan 2006). 58 % av förskollärarna svarar vidare att de aldrig tar upp frågor om 

sexuell läggning i undervisningssituationer, 39 % gör det någon enstaka gång och 3 % uppger 

att de ofta tar upp ämnet (Under ytan 2006). Knappt hälften av förskollärarna uppger slutligen 

att de är intresserade av ett material som underlättar för dem att ta upp frågor om sexuell 

läggning i undervisningen (Under ytan 2006).  

 

4.3 Jämställdhet i förskolan 

Delegationen för jämställdhet i förskolan tar, i sitt slutbetänkande Jämställdhet i förskolan – 

om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2006), upp bland 

annat att heteronormativitet påverkar pedagogers syn på barns lek: ”mycket av den lek som 

vuxna tolkar, tolkar de utifrån den heteronorm som gäller för vårt samhälle” (SOU 2006:75, s. 

159). Vidare beskrivs hur barn i förskolan ofta förutsätts vara (eller förväntas bli) 

heterosexuella. När två barn av olika kön leker mycket med varandra, menar delegationen att 

de vuxna omkring barnen ofta antar att de är, eller kommer att bli, kära i varandra, medan 

motsvarande situation med två barn av samma kön sällan eller aldrig genererar liknande 

kommentarer (SOU 2006:75). Delegationen har identifierat uttryck för heteronormativitet i 

förskolan i sånger, ramsor, lekar, symboler och berättelser. Där saknas ofta alternativ till 

livsval utanför den heterosexuella normen (SOU 2006:75). Enligt en undersökning som 

rapporteras i slutbetänkandet använder många förskolor familjen som ett pedagogiskt verktyg, 

men bara ett fåtal förskolor tar upp andra familjeformer än den heterosexuella kärnfamiljen. 

Den främsta anledningen till detta uppges vara att man inte vill särbehandla barn och familjer, 

”det finns en föreställning om att så länge man behandlar alla barn lika så sker ingen 
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diskriminering” (SOU 2006:75, s. 162). Problemet med detta synsätt är att heteronormen blir 

starkare genom att man osynliggör och marginaliserar bi- och homosexualitet (SOU 2006:75). 

 

4.4 Diskriminerad, trakasserad, kränkt? 

Skolverket gav 2009 ut en rapport om barns och elevers uppfattningar om kränkningar och 

trakasserier i förskola och skola, Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och 

studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Rapporten bygger på 

intervjuer med 529 barn och elever i förskola, skola och vuxenutbildning. Resultatet visar att 

diskrimineringsgrunden sexuell läggning var ett tämligen okänt begrepp hos de yngsta barnen 

i studien, medan de äldre intervjupersonerna ofta likställde begreppet med homo- eller 

bisexuell läggning, vilket i studien tolkas som att heterosexualitet är starkt normgivande 

(Skolverket 2009). I intervjuerna med de yngre barnen valde intervjuaren i stället att prata om 

samkönad kärlek, för att barnen skulle kunna relatera till ämnet. Förskolebarnen hade inte så 

mycket åsikter om samkönad kärlek mer än att det framkom att det skulle kunna vara lite mer 

accepterat för flickor än för pojkar att vara kära i varandra, och studien visar inte på att 

trakasserier eller diskriminering på grund av sexuell läggning förekommer bland barnen i 

förskolan, även om heteronormen är stark även här (Skolverket 2009).  

När det kommer till grund- och gymnasieskolan visar studien ett helt annat resultat, bland 

annat beskrivs ingående hur ordet bög används nedlåtande i mycket stor utsträckning, både 

bland pojkar och flickor. Ordet används ofta om pojkar som på något sätt uttrycker en 

femininitet, exempelvis genom klädsel eller språkbruk (Skolverket 2009). Homosexualitet 

bland flickor i grund- och gymnasieskolan uppfattar studien som frånvarande och 

osynliggjord, samtidigt som även eleverna i den här åldersgruppen talar om att det skulle vara 

lättare för flickor än för pojkar att komma ut som homo- eller bisexuella (Skolverket 2009). 

Avslutningsvis analyseras resultatet av intervjuerna med förskolebarnen som att förskolan inte 

anser att barnen, på grund av sin ålder och mognadsgrad, inte berörs av frågor om sexuell 

läggning, och därför heller inte tar upp ämnet. Detta gör i sin tur att, precis som delegationen 

för jämställdhet i förskolan kom fram till, heteronormen växer sig starkare genom 

osynliggörandet av andra sexuella läggningar än den heterosexuella (Skolverket 2009). 
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5. Metod 

Det här avsnittet redogör för den metod som jag har använt i min undersökning, urval, etiska 

överväganden samt undersökningens tillförlitlighet. 

 

5.1 Genomförande 

För att få syn på de värderingar barnen ger uttryck för när det kommer till frågor om 

kärleksrelationer och familjebildning har jag kommit fram till att tidsbegränsningen gör att jag 

inte har möjlighet att basera undersökningen enbart på deltagande observationer då jag tror att 

dessa är väldigt tidskrävande. Jag har däremot kommit fram till att jag kan skapa situationer 

där barnens värderingar kan komma fram, vilket jag presenterar i följande avsnitt.  

 

5.1.1 Samtal om bilder 

Då jag inte hittade en formulerad metod som kunde passa mitt syfte på den begränsade tid jag 

haft till förfogande, har jag valt att, med inspiration från de vetenskapliga metoder jag hittat, 

skapa en anpassad metod. 

Metoden jag har valt att använda i min undersökning är samtal med utgångspunkt i ett antal 

bilder. Bilderna föreställer olika konstellationer av människor, både vuxna och barn 2. I 

samtalen, som innefattade två barn åt gången, tittade vi gemensamt på en bild i taget varefter 

barnen fick berätta vad de såg på bilden. Vid behov ställde jag frågor om hur barnen tänkte att 

de vuxna på bilden hörde ihop, och hur barnen på bilderna hörde ihop med de vuxna. När 

barnen hade berättat om hur de tolkade bilden, berättade jag hur jag tolkade bilden, varefter vi 

samtalade om de olika teorierna. Bilderna i bilagan är numrerade i den ordning jag visade 

dem för barnen.  

Metoden kan således beskrivas som en blandning av informell och formell intervju samt 

observation. Fil. dr. Birgitta Kullberg (2004) beskriver en växelverkan i den etnografiska 
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intervjun, som innebär att deltagande observationer, samtal och intervjuer blandas med 

hänsyn till sammanhang och intervjuarens och deltagarens förförståelser (Kullberg 2004). 

Metoden har också vissa likheter med fotoelicitering som beskrivs av Kim Rasmussen i texten 

Fotografi och barndomssociologi. Fotoelicitering beskrivs som en fotobaserad intervjumetod 

särskilt lämpad för att använda i kvalitativ forskning med barn (Rasmussen 2004). Forskaren i 

texten låter barn fotografera sin vardag och utgår sedan från dessa fotografier i intervjuer med 

barnen. Även om mina intervjuer inte utgick från varken fotografier eller barnens egna bilder, 

utan tecknade bilder föreställande människor, kan jag se att många av metodens fördelar som 

beskrivs i texten även gäller för mina intervjuer. Jämfört med en vanlig intervjusituation, där 

intervjuaren ställer frågor till, i det här fallet barnen, gör den här metoden att maktobalansen 

flyttas och barnen får ett större inflytande över situationen (Rasmussen 2004). Metoden 

beskrivs också involvera barn bättre i intervjusituationen, stödja en syn på barn som sociala 

aktörer och ge en icke-verbal dimension till intervjun (Rasmussen 2004). 

Alla åtta barn som deltog i samtalen var fem år gamla, och samtalen genomfördes på barnens 

förskola. Samtalen spelades in, och jag tog inga anteckningar under samtalens gång. Varje 

samtal inleddes med en genomgång av de forskningsetiska principerna och därefter fick varje 

barn frågan om de ville delta 3. Jag började sedan varje intervju med att berätta att vi skulle 

titta på några bilder tillsammans och att jag var nyfiken på vad barnen tänkte om bilderna. Jag 

var noga med att göra klart att det inte fanns några felaktiga svar och att barnen fick fantisera 

helt fritt om människorna på bilderna. 

Barnen och jag kände inte varandra innan samtalen ägde rum, och eftersom jag var orolig för 

att detta skulle bli ett hinder i samtalen valde jag att ha med en pedagog vid varje samtal. 

Pedagogen var införstådd med att samtalen främst skulle ske mellan mig och barnen, men att 

hen gärna fick hjälpa till att överbrygga den eventuella klyfta som jag befarade skulle hindra 

kontakten. Min oro visade sig för det mesta vara obefogad, då jag tyckte att min kontakt med 

barnen fungerade bra, men jag valde ändå att ha med en pedagog vid resten av samtalen. Det 

enda jag visste om barnen i förväg var att de var fem år gamla och barnens pedagoger hade 

berättat för mig att på båda förskolorna jag besökte fanns det/hade det funnits 
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regnbågsfamiljer vilket innebar att de hade personer i sin närhet som levde i familjer som stod 

utanför heteronormen. Detta var dock inget jag letade efter i urvalet. 

Kort efter varje samtal lyssnade jag igenom inspelningen och antecknade vad jag mindes att 

barnen gjorde under intervjuerna, vart de pekade och om de till exempel tittade på varandra 

och skrattade. Därefter transkriberade jag samtalen, och i transkriptionerna kallade jag barnen 

A, B, C, D, E, F, G och H. Vid flera tillfällen pratade barnen om saker som inte rörde 

bilderna, eller min undersökning, och dessa avsnitt valde jag att inte transkribera. Som 

exempel på sådana avsnitt kan jag nämna att A och B hade en diskussion om hur gammal man 

behövde vara för att göra hål i öronen. Andra exempel är när E berättade en historia om en 

katt som bodde på hens mormors gård, och när G och H hade en lång och ganska upprörd 

diskussion om vilka tv-spel barn fick spela. 

 

5.2 Etiska överväganden 

Birgitta Kullberg beskriver i sin bok Etnografi i klassrummet de forskningsetiska principer, 

sammanfattade i fyra huvudkrav, jag har tagit hänsyn till i arbetet med min undersökning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kullberg 

2014). Utifrån dessa huvudkrav formulerade jag ett missivbrev som vårdnadshavarna till 

barnen jag intervjuade fick ta del av, och skriva på, innan jag besökte förskolorna för att 

genomföra intervjuerna 4. Jag inledde sedan varje barnintervju med att så tydligt jag kunde 

förklara kravens innebörd för att sedan fråga varje barn om de ville delta i intervjun. Alla barn 

svarade ja, och jag tolkade det som att de hade förstått kravens innebörd. Jag har också valt att 

kalla barnen A, B, C, D, E, F, G och H, samt att använda det könsneutrala pronomenet hen 

(hen, hens) om barnen i texten för att anonymisera dem. Förskolorna har jag valt att kalla för 

X och Z för ytterligare anonymisering. 
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5.3 Kvalitet 

För att avgöra om min studie har en god kvalitet tar jag hjälp av Runa Patel och Bo Davidsons 

bok Forskningsmetodikens grunder. Författarna beskriver två begrepp som kan definiera 

kvaliteten i en studie: reliabilitet och validitet, men talar också om hur dessa är så 

sammanflätade i kvalitativ forskning att forskaren ofta begränsar sig till att använda 

validitetsbegreppet. En god validitet avser hela forskningsprocessen och kräver stor 

medvetenhet hos forskaren. Det beskrivs som viktigt att faktiskt undersöka det man säger att 

man ska undersöka. Författarna beskriver hur forskaren i behandlingen av insamlad data lätt 

tolkar och bygger in mening i det insamlade materialet (Patel & Davidson 2011). I min 

undersökning transkriberade jag de inspelade samtalen, men var också noga med att anteckna 

gester, mimik och barnens samspel, vilket jag anser ger undersökningen en större validitet än 

om jag bara hade transkriberat det som sades. 

 

5.4 Urval 

Jag valde att genomföra mina intervjuer på två förskolor i två närliggande kommuner i en 

större stad. Båda förskolorna drivs i kommunal regi och är ungefär lika stora. Jag bad 

pedagogerna på de båda förskolorna förmedla mitt missivbrev till föräldrarna till de barn som 

ska börja i skolan nästa termin, totalt 18, och det var föräldrar till åtta barn som lämnade sitt 

medgivande. Fyra av barnen gick på förskolan X och fyra på förskolan Z.  
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6. Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer jag till att börja med att presentera en sammanfattning av mina 

intervjuer. I analysen kommer jag sedan att tolka och analysera resultatet med hjälp av min 

vetenskapliga utgångspunkt. 

 

6.1 Sammanfattning av intervjuerna  

Jag genomförde fyra intervjuer, med sammanlagt åtta barn, på två förskolor. Den kortaste 

intervjun pågick i 21 minuter och 22 sekunder och den längsta 28 minuter och sex sekunder. 

 

6.1.1 Förskolan X 

På förskolan X träffade jag femåringarna A, B, C och D, samt deras pedagog P som var med 

vid intervjuerna.  

A och B hade mycket att säga om bilderna jag visade, och de använde ofta uttrycket ”sitter 

ihop i varann” när de resonerade om hur människorna på bilderna kände varandra. Jag tolkar 

det som att uttrycket betyder att de hörde ihop som en familj. C och D pratade inte lika 

mycket som A och B. 

När jag visade den första bilden för A och B, sa de genast att det var en mamma och hennes 

barn. B nämnde att hen inte visste om det fanns en pappa. De var dock väldigt säkra på att 

bilden visade en mamma, eftersom hon hade örhängen.  

Bild nummer två orsakade skratt i båda intervjuerna, och C och D hade stora svårigheter med 

att komma överens om hur alla vuxna på bilden hörde ihop: 

– Det där är typ mostern ... 

– Jag tror att det kanske ... Ja, det är nog morfarn, ja ... 

Inget av barnen föreslog att några av de vuxna på bilden kunde ha kärleksrelationer utanför 

heteronormen, utan hade istället idéer om till exempel far- och morföräldrar eller kompisar. 

När jag berättade att jag tänkte att det var två mammor som var gifta och två pappor som var 

gifta och att de hade skaffat ett barn tillsammans utbrast A: 
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– Mm, men det tror INTE vi! 

Jag fortsatte berätta om min idé om att mammorna var kära i varandra och ville ha ett barn 

och att papporna var kära i varandra och också ville ha ett barn, och att de kom på att de 

kunde hjälpa varandra och skaffa ett barn tillsammans. A och B fnissade åt berättelsen, men 

började efter en stund att fylla i med egna idéer. B menade att det behövdes ett barn till varje 

gift par: 

– Att om man tar så då blir det så att man måste ha ett barn till, tror jag ... 

– Eller så får dom skaffa barn igen med dom två tjejerna. Och då får dom båda två barn. Men, 

ETT problem! [höjer ett varningens finger] Då måste dom ha två barnvagnar! 

C och D tittade på varandra och fnissade lite generat åt min berättelse, innan de istället 

föreslog att barnets föräldrar var de som stod närmast barnet och att de andra två kanske var 

äldre syskon. 

När jag sedan visade bild nummer tre utbrast A: 

– Aaa, NU vet jag vad det här är för nåt! Det där är mamman och det där är pappan! 

Även C och D kunde direkt berätta för mig att det var en mamma och en pappa och deras 

bebis. 

Bild nummer fyra kommenterade C direkt: 

– Eeh ... Okej ... Det är ju bara tjejer på den här bilden ... 

Alla fyra barnen föreslog olika former av släktskap mellan de vuxna på bilden och att barnet 

tillhörde den ena. Ingen föreslog att de hade en kärleksrelation eller att barnet var deras 

gemensamma.  

Alla fyra barnen trodde att bild nummer fem föreställde en pappa och hans barn, även om C 

hade lite funderingar på att pappor inte kan föda barn. D föreslog en förklaring till avsaknaden 

av mamma: 

– Mm, men det kanske inte får plats på den här bilden, för den är ju såhär ... Den är ju såhär 

smal! [visar med händerna] 
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A och B diskuterade också var mamman kunde vara, och började prata om personerna på de 

bilder vi redan hade tittat på: 

– Eeh, jag tror nog... Jag tror nog den med rosa tröjan. [pekar på den ena vuxna på bild fem] 

De bad att få alla fem bilderna och började försöka para ihop de vuxna med varandra i jämna 

heterosexuella par. 

 

6.1.2 Förskolan Z 

På förskolan Z träffade jag femåringarna E, F, G och H, samt deras pedagog K som var med 

vid intervjuerna.  

E och F pratade inte så mycket i början av intervjun, men kom igång mot slutet, medan G och 

H inte hade så mycket att säga om någon av bilderna. 

Bild ett trodde F föreställde två kompisar, en kille och en tjej som var fem och sex år gamla, 

och hen var den enda av barnen som inte beskrev personerna som en mamma och ett barn. 

När jag visade bild nummer två orsakade den i båda intervjuerna skratt och E visste direkt hur 

personerna hörde ihop: 

– Att det där är en mamma, mormor, pappa, morfar, barn! 

Barnen diskuterade olika former av släktskap som de vuxna kunde tänkas ha innan jag 

föreslog min teori om två gifta mammor och två gifta pappor med ett gemensamt barn. H och 

I tittade på varandra och fnissade, och E och F skrattade högt. 

Bild tre var alla överens om att den föreställde en familj med en mamma, en pappa och deras 

gemensamma barn. 

Alla fyra barnen trodde att bild nummer fyra föreställde en mamma, en mormor och ett barn. 

På bild nummer fem trodde E och F att mamman hade rest bort, men snart skulle komma hem 

igen. 
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6.2 Analys 

Analysen av resultatet har jag delat upp i två huvudkategorier baserade på mina 

frågeställningar: Vad säger barnen om hur de tolkar bilder på olika familjekonstellationer? 

Hur tar sig heteronormativitet uttryck i samtalen? Resultatet är analyserat utifrån min 

feministiskt poststrukturalistiska och queerteoretiska utgångspunkt. 

 

6.2.1 Vad säger barnen om hur de tolkar bilder på olika familjekonstellationer? 

Till att börja med så sa barnen inte att de tolkade alla bilderna som föreställande olika 

familjekonstellationer, det var bara bild nummer tre 5 som alla åtta barn direkt definierade 

som en komplett familj. Jag tolkade flera av barnen som att de blev lättade när bilden kom 

upp. Med kommentarer som ”Det HÄR vet jag vad det är!” var de snabba med att definiera 

människorna som en familj. De pratade med lätthet om att personerna de definierade som 

mamman och pappan på bilden hade skaffat barn ihop. 

Bild nummer ett och bild nummer fem pratade barnen också om som föreställande familjer, 

men flera gånger nämndes avsaknaden av en andra förälder av motsatt kön. Särskilt bild fem 

saknade en andra förälder, enligt barnen. Några av barnen diskuterade olika orsaker till 

avsaknaden, bland annat föreslogs om bild fem att mamman var bortrest, och att själva 

pappret var för smalt för att rymma mamman. Ett barn nämnde flera gånger att hen inte visste 

om en pappa kunde skaffa barn själv, och att man nog behövde en mamma. 

Bild ett orsakade inte lika mycket bryderier som bild fem bland barnen, och jag föreställer 

mig att det beror på att barnen oftare ser ensamstående mödrar än ensamstående fäder. Ett av 

barnen trodde att bild ett föreställde två barn som var kompisar med varandra. 

Bild nummer två var den bild som barnen pratade mest om, och hade mest teorier om. I 

samtliga fyra intervjuer började barnen att skratta när jag visade bilden. Den vanligaste 

förklaringen var att bilden föreställde en heterosexuell kärnfamilj tillsammans med mor- eller 
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farföräldrar, men även förslag om kompisar till de heterosexuella föräldrarna, eller moster och 

morbror förekom som beskrivning. 

Det var också till den här bilden som barnen reagerade starkast på min berättelse av hur jag 

tolkar bilden. Alla de åtta barnen fnittrade eller skrattade och tittade på varandra när jag 

beskrev bilden som föreställande två homoäktenskap och hur de fyra gemensamt hade skaffat 

ett barn. Jag tolkade barnens reaktion som att de blev generade och tyckte att jag sa någonting 

väldigt konstigt. Flera av barnen sa också att de inte höll med mig, ett av dem med eftertryck. 

Det var bara i ett av de fyra samtalen som barnen efter en stund kunde spinna vidare på min 

tolkning, de övriga sex barnen visade tydligt att de inte höll med, och började istället prata om 

annat. De två barnen som spann vidare på min berättelse gjorde det med mycket skratt och jag 

tolkade det som att de tyckte att det var en rolig och osannolik berättelse de skapade. 

Alla åtta barnen beskrev bild nummer fyra som föreställande en mamma och hennes barn, 

samt en mormor, moster eller mammans kompis. Vilken av de vuxna på bilden som var 

mamman växlade, och diskussioner om vad som kännetecknade högre ålder fördes under flera 

av samtalen. Ingen föreslog att de två vuxna hade en kärleksrelation och/eller hade skaffat 

barnet tillsammans. 

 

6.2.2 Hur tar sig heteronormativitet uttryck i samtalen? 

Alla åtta barn sökte förklaringar till hur människorna på bilderna hörde ihop, men inget av 

barnen föreslog på egen hand att några av de vuxna på bilderna kunde ha kärleksrelationer 

utanför heteronormen, eller att de kunde ha skaffat barn utanför kärnfamiljen. De föreslog i 

stället många olika släktband människorna kunde ha, till exempel mormor, mamma och dotter 

på bild nummer fyra, eller mamma, pappa, barn, mormor och morfar på bild nummer två. 

Först när jag hade öppnat upp för alternativa familjebildningar kunde några av barnen spinna 

vidare på den tanken, med resonemang liknande det som A och B förde i sammanställningen 

ovan. De flesta barnen fnissade eller skrattade dock bort mina försök till att bryta det 

heteronormativa sättet att se på familjerna. 

Alla åtta barn var överens om vilket kön varje person på bilderna tillhörde, och trots deras 

svårigheter att para ihop heterosexuella par, var det inget av barnen som vid något tillfälle 

försökte förhandla om personernas könstillhörighet. 
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Även biologiska band mellan vuxen och barn på bilderna blev föremål för diskussion i flera 

av samtalen. Barnen ville ofta komma fram till vilken eller vilka av de vuxna på den aktuella 

bilden som var barnets/barnens biologiska förälder/föräldrar. Kommentarer om hårfärg, 

hudfärg och ögonfärg förekom flera gånger, som förklaring till varför de trodde att barnet 

hörde ihop med den ena eller den andra vuxna. Sökandet efter sådana biologiska markörer 

tolkar jag också som ett heteronormativt sätt att se på familjebildning. 
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7. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att ur ett feministiskt poststrukturalistiskt och 

queerteoretiskt perspektiv, undersöka hur barn pratar om familjebildning och 

kärleksrelationer, och hur heteronormativitet tar sig uttryck i dessa samtal. Resultatet visar att 

barnen jag träffade uttryckte starka normer om heterosexualitet, och jag blev lite förvånad 

över hur heteronormativa en del av deras uttalanden faktisk var. 

De studier jag presenterat 6 visade bland annat på hur pedagoger inom förskolan ofta valde att 

inte ta upp sexuell läggning med barnen. Både Skolverkets rapport (2009), projektet Under 

ytan (2006) och SOU 2006:75 (2006) tar upp att förskollärare i väldigt låg utsträckning talade 

med barnen om sexuell läggning och olika sätt att bilda familj. Anledningarna till detta tycks 

främst vara två. Den första är att förskolebarn anses vara för unga för att beröras av ämnet. 

Den andra anledningen uppges vara att man inte vill peka ut någon, och att det finns en 

föreställning om att så länge man behandlar alla lika så riskerar man inte att diskriminera 

någon. Jag anser att synsättet som beskrivs i studierna går stick i stäv med hur förskolans 

läroplan ålägger förskolan att agera i frågor som rör sexuell läggning. 

Förskolans osynliggörande av sexuell läggning som beskrivs i studierna skulle kunna vara en 

del av förklaringen till att barnen i min undersökning uttryckte en sådan stark 

heteronormativitet.  

Bengtssons (2013) avhandling visar att barn i skolans tidigare år aktivt med- och återskapar 

normer, vilket också barnen i min undersökning i allra högsta grad gjorde när de till och med 

protesterade när jag försökte bryta heteronormen i våra samtal. 

Jag gör en koppling mellan Bengtssons (2013) beskrivning av barnen som inte vill förknippas 

med sexualitet och Skolverkets rapport (2009) som talar om att pedagoger i förskolan inte vill 

prata med barnen om sexuell läggning, och jag föreställer mig att en anledning till 

pedagogernas ovilja skulle kunna vara just rädsla för att förknippa barn med sexualitet. 
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Barnen i min studie sade sig alla vara tvärsäkra på vilket kön varje person på bilderna 

tillhörde. Trots att flera av barnen försökte att para ihop jämna heterosexuella par av 

personerna på bilderna, var det inte något av barnen som förhandlade om könstillhörigheterna. 

Även det här uttrycket för genustydlighet, för att använda Butlers ord 7 , visar på en 

heteronormativ inställning. Jag vill här poängtera att jag aldrig var först med att benämna 

människorna på bilderna med han eller hon, eller som man, kvinna, flicka eller pojke, under 

våra samtal, barnen könsbestämde personerna utan min inblandning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Mitt val att skapa en metod anpassad för mitt syfte, i stället för att genomföra den 

tidskrävande fältstudie jag inledningsvis avsåg, visade sig fungera väldigt bra.  

Den oro jag hade inför det faktum att jag och barnen inte kände varandra, och att det skulle 

påverka barnens vilja att prata med mig, visade sig vara obefogad. Jag upplevde aldrig att det 

blev ett hinder under samtalen. Några av barnen var lite avvaktande de första minuterna av 

våra samtal, men ganska snart deltog de i diskussionerna. Att en av barnens pedagoger satt 

med vid samtalen kan naturligtvis ha påverkat barnens inställning till att delta, men jag anser 

inte att resultatet påverkats negativt av detta. 

Mitt normkritiska förhållningssätt påverkade naturligtvis vad jag sa och inte sa om personerna 

på bilderna och deras relationer, bland annat genom att jag inte uttalade mig heteronormativt 

om någon av bilderna. Jag hade i och med detta förväntat mig att barnen skulle påverkas mer 

av min inställning, och beskriva på ett mindre heteronormativt sätt hur de uppfattade bilderna. 

Jag anser dock att resultatet av undersökningen visar att barnen, trots min normkritik, uttalade 

sig väldigt heteronormativt.  

Jag upptäckte att en av frågeställningarna jag sökte svar på innehöll en förväntan på hur 

barnen skulle tolka bilderna: Vad säger barnen om hur de tolkar bilder på olika 

familjekonstellationer? Barnen sa inte att de tolkade alla bilderna som föreställande familjer, 

och jag insåg att min egen normkritiska utgångspunkt innehöll en norm som barnen inte hade. 

                                                 

 

7 Se avsnitt 3. Vetenskaplig utgångspunkt 
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Jag tror dock inte att detta påverkade resultatet nämnvärt eftersom jag aldrig presenterade 

bilderna för barnen, som föreställande familjer. Jag har valt att inte formulera om 

frågeställningen av två orsaker. Dels för att det, även med ett normkritiskt förhållningssätt, är 

mycket svårt att se normer, och genom att behålla formuleringen ser jag detta som en lärdom 

man kan dra. Den andra orsaken är att jag inte anser att resultatet påverkats av formuleringen. 
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8. Avslutning 

8.1 Slutord 

Att heteronormen är en stark norm i samhället visar den forskning jag tagit del av och även 

bland de barn jag intervjuat förefaller normen vara utbredd. Jag anser att förskolan inte 

uppfyller sitt uppdrag att ”sträva efter att varje barn utvecklar [...] förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av [...] sexuell läggning" (Lpfö 98/10, s. 8) genom 

osynliggörandet av homo- och bisexualitet. Min förhoppning är att den här undersökningen 

kan hjälpa oss förskollärare och blivande förskollärare att få upp ögonen för ett normkritiskt 

förhållningssätt.  

Jag vill avsluta med några hoppingivande ord från Klara Dolk, fil. dr i pedagogik, som i sin 

avhandling undersökte en förskolas genuspedagogiska arbete med fokus på makt, normer och 

delaktighet: 

Även om människor inte kan slå sig fria från normer – och hamna i ett 

tillstånd av att vara fria, oberoende individer – är det möjligt att skapa 

förändring genom att medvetet eller omedvetet upprepa annorlunda 

(Dolk 2013, s. 240).  

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

I inledningsskedet av det här examensarbetet studerade jag förskolans läroplan noga för att se 

vad den säger om heteronormativitet och sexuell läggning. Jag upptäckte då att begreppet 

sexuell läggning förekommer på två ställen, men att barns sexuella läggning aldrig nämns. 

Läroplanen tar upp att förskolan inte får diskriminera barn på grund av sexuell läggning hos 

anhörig, och att barnen ska utveckla förståelse för människors lika värde oavsett sexuell 

läggning (Lpfö 98/10). Jag gissar att läroplanen inte tar upp barnens egen sexuella läggning 

för att man tänker sig att förskolebarn inte ännu har en sådan. 

Även en av de studier jag presenterar i min uppsats visar att förskollärare sällan eller aldrig 

talar med barn om sexuell läggning på grund av att de anser att förskolebarn är för unga för att 

tala om detta. Det fick mig att fundera mycket på hur man ser på barn och sexualitet och i 
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vilken ålder man i så fall får en sexuell läggning. Jag skulle finna en undersökning på det 

området mycket intressant. 

Även cisnormativitet har varit påtagligt närvarande i mitt arbete med den här texten. Både 

mycket av den litteratur jag har läst och samtalen med barnen har präglats av en syn på kön 

som någonting binärt och statiskt. En undersökning om hur förskolan upprätthåller en cisnorm 

skulle jag därför gärna ta del av. 

Som jag tidigare nämnt ville jag inledningsvis göra en fältstudie med deltagande 

observationer under en längre tid för att få syn på hur heteronormativitet skapas och 

upprätthålls i förskolan. Tidsbegränsningen fick mig att välja andra metoder för min 

undersökning, men jag är fortfarande nyfiken på vad en sådan metod skulle kunna visa. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej, 

Mitt namn är Lisa Loord och jag går sista terminen på förskollärarprogrammet på Södertörns 

högskola. Den här våren arbetar jag med mitt examensarbete och jag har valt att undersöka 

förskolans syn på heteronormativitet. Som en del av min undersökning ska jag intervjua några 

förskolebarn och ditt barn har blivit tillfrågad att delta.  

Intervjun kommer att ske på barnets förskola, och jag har valt att genomföra intervjuerna i 

grupp och i form av ett samtal om bilder. Det innebär att jag, tillsammans med ditt barn och 

två eller tre kamrater, kommer att titta på bilder föreställande olika familjer och samtala om 

dessa. 

Samtalet kommer att spelas in, men det är endast jag och min handledare som kommer att ta 

del av inspelningen. Resultaten kommer jag sedan att sammanfatta och presentera i form av 

en uppsats. Jag kommer att fingera alla namn, inklusive förskolans. Deltagandet i 

undersökningen är helt frivilligt och jag kommer att vara noga med att berätta detta för barnen 

innan vi börjar. Barnen har också rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under samtalet, 

och om detta sker kommer jag inte att använda materialet i presentationen. 

Har du ytterligare frågor, kontakta mig, eller min handledare, på något av följande sätt: 

Student: Lisa Loord, xxx@student.sh.se, xxx-xx xx xxx 

Handledare: Anna Lindqvist Bergander, xxx@sh.se, xx-xxx xx xx 

Genom att du skriver under nedan godkänner du att jag genomför intervjun med ditt barn: 

Datum ................................... -2015 

................................................................................................................... 

Vårdnadshavare 

................................................................................................................... 

Barnets namn 
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Bilaga 2 

 

 

 

Bilderna som samtalen utgick ifrån: 

 

 

 

 

 

Copyright Anna-Carin Magnusson / På Sätt och Vis 
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