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Sammanfattning 

Detta examensarbete baseras på förskolepersonals resonemang kring sexuella läggningar och 

vilka språkliga mönster samt förhållningssätt som är utmärkande i diskurserna. Utifrån 

forskning finns en osäkerhet kring begreppet sexuella läggningar bland förskolepersonal. 

Syftet med denna studie var att bidra med fördjupad kunskap om vilka resonemang som 

uppstår i ett samtal om sexuella läggningar med förskolepersonal. Föreliggande studies 

forskningsfrågor är följande: Vilka språkliga mönster uppträder när förskolepersonal 

samtalar om sexuella läggningar? Vilka diskurser skapas utifrån förskolepersonals 

förhållningssätt gentemot begreppet sexuella läggningar? Examensarbetet har utgått ifrån 

socialkonstruktionism då förskolepersonalens resonemang genom språket analyserades. Den 

kvalitativa studien genomfördes på två olika förskolor, där sammanlagt sju förskolepersonal, 

från båda förskolor, medverkade i form av fokusgruppssamtal. Resultatet visar på flera 

diskurser som förskolepersonal konstruerade under ett samtal kring olika sexualiteter. En 

diskurs som tillåtande, en diskurs om att inte överdriva diskursen, en diskurs som ett 

problematiserande förhållningssätt samt en diskurs som ett dilemma. Den sammantagna 

slutsatsen som föreliggande studie därför har kommit fram till blir att oavsett vilka verktyg 

förskolepersonalen använder för att skapa en tillåtande diskurs eller på vilket sätt deras 

förhållningssätt synliggörs utifrån deras resonemang, finns ändå ordet sexualitet som ett 

dilemma inom verksamheten. 

 

Nyckelord 

Förskolepersonal, sexuella läggningar, diskurs, barn, socialkonstruktionism, resonemang, 

språkliga mönster, förhållningssätt.  
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Förord 

Med stor hjälp av våra handledare Anniqa och Lotta har vi tillslut sett ett lyckligt slut på den 

här långa perioden av att skriva examensarbetet. Därför vill vi rikta ett stort tack till dem. Med 

deras hjälp har vi kunnat hitta ut från den återvändsgränd vi många gånger har försatt oss i.  

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till dem som gjort vår studie möjlig, den förskolepersonal 

som tagit sig tid att bidra med sina kunskaper och värdefulla resonemang.  

Under tider av förtvivlan och desperation har våra mindre vackra egenskaper framhävts, 

därför vill vi också tacka alla nära och kära som har stått ut med oss under den här perioden.  

Jag vill tacka min syster, Johanna, för det stöd hon gett mig genom uppmuntran, hopp och ett 

varmt hem att komma hem till. Ett extra tack till dig, min fästman, Kristoffer för det stöd du 

har gett mig, inte minst under alla telefonsamtal som mest bestått av tårar. Din ork och din 

förståelse har varit guld värd. 

Jag vill tacka min fästman, Jesper, för att du varje dag har försett mig med mat på bordet och 

ett städat hem när jag har kommit hem trött efter skolan. Du har haft förståelse att jag har 

bortprioriterat vissa saker i livet på grund av studierna och du har alltid gett mig den stöttning 

som jag har behövt.  

Vi vill dessutom tacka varandra, som skrivpartners, att vi inte har gett upp fastän det har varit 

nära många gånger. I varandra har vi hittat stöttning och tro om oss själva; att vi tillslut 

kommer klara det här tillsammans. Jag vill tacka dig, Elin, för att du alltid är positiv och att du 

alltid har gjort mig glad när mitt humör har börjat svacka. Det har varit en ynnest att få ha dig 

som skrivpartner och främst att fortsätta ha dig som en av mina bästa vänner.  

Tack Jessika, för att du har orkat med mitt humör under denna påfrestande tid. Tack för ditt 

stora engagemang och för det ljus du har bidragit med då allt känts som ett enda stort mörker. 

Stort tack för den enorma glädje, kärlek och vänskap du alltid ger mig.  

Jessika Svensson & Elin Tufvesson 
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Inledning 

Ur en studie som Addison (2006) har gjort, poängteras att samhället har skapat en normal 

sexualitet: heterosexualitet. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) visar en tydlig bild 

av vilka normer och värden det är förskolepersonalen bör sträva efter. Förskolans läroplan 

påvisar detta i följande strävansmål: “förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av [...] sexuell läggning [...]” 

(Skolverket, 2010). Utifrån egna erfarenheter och möten med förskolepersonal, nämner 

personalen inte gärna olika sexuella läggningar bland barnen, de har viskat om det mellan 

varandra. Det har även funnits en känsla hos oss att den förskolepersonal som vi mött inte 

alltid har fört olika sexualiteter, bland barnen, på tal. Det har därför blivit intressant för oss att 

ta reda på vilka språkliga mönster som uppträder när förskolepersonal samtalar om sexuella 

läggningar. Goldberg, (2014), Sauto-Manning och Hermann-Wilmarth, (2008) visade genom 

sin studie att det fanns förskolor som inte talade öppet om olika sexuella läggningar. Detta har 

vi kopplat till Addisons (2006) påstående att det har funnits en “normal” syn på sexualitet och 

förskolors egna diskurser kring sexuella läggningar. Det här kan i sin tur kopplas till Robinson 

(2002) som sett att det fanns uppdelningar mellan sexuella läggningar på förskolor. Det blir 

tydligt för oss att forskning betonar att det inte är samma tillåtande inställning till sexuella 

läggningar på alla förskolor. Dock såg  Hedge, Averett, White och Deese (2014) i sin studie 

att det fanns pedagoger som hade en vision för hur de ville eftersträva ett tillåtande 

förhållningssätt gentemot olika sexualiteter på förskolan.      

På så vis nämner forskningen, som vi tagit del av, att det finns förskolepersonal som väljer att 

inte samtala om olika sexuella läggningar. Vi funderar därför över om det är möjligt att i ett 

samtal med förskolepersonal synliggöra vilka språkliga mönster som uppträder i samtalet och 

vad dessa språkliga mönster bidrar med för förhållningssätt.  

 

Utifrån problemområdet vi nämnt ovan är därför syftet med denna studie att bidra med 

fördjupad kunskap om vilka resonemang som uppstår i ett samtal om sexuella läggningar med 

förskolepersonal. Föreliggande studies forskningsfrågor är följande: 

● Vilka språkliga mönster uppträder när förskolepersonal samtalar om sexuella 

läggningar? 

● Vilka diskurser skapas utifrån förskolepersonals förhållningssätt gentemot begreppet 

“sexuella läggningar”?  
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Forskningsläge 

Nedan presenteras tidigare forskning utifrån två olika teman. Varje tema tar upp olika innehåll 

för att synliggöra fler perspektiv på vilka resonemang som uppstår om sexuella läggningar i 

ett samtal med förskolepersonal. De teman vi använt har uppkommit utifrån hur tidigare 

forskning studerat och framställt olika sexualiteter.  

I forskningsläget förekommer begreppet “heteronormativitet”. Ambjörnsson (2016) menar att 

begreppet används för att studera hur just heterosexualiteten upprätthålls och skapas i vårt 

samhälle. Det här är ett begrepp som inte är av högst betydande roll i föreliggande studie, men 

för att förstå forskningen behövs kännedom om begreppets innebörd. 

Hinder och stöd för samtal om sexualitet. 

Utifrån Gunns (2011) studie visade hon att lärare, bland yngre barn, inte pratade med barnen 

om olika sexualiteter eftersom de inte visste hur de skulle prata om det. Det här är något som 

Gunn (2011) fått fram genom sin socialkonstruktionistiska studie, där hon ville ta reda på hur 

“normalt och onormalt” konstruerades genom normer som vi människor använde oss av. 

Vidare visade Gunn (2011) i sitt resultat, att en utav anledningarna till varför de vuxna inte 

ville prata om olika sexuella läggningar var att barnen endast hörde ordet sexuell och att 

budskapet därmed inte blev synligt för dem. Även Dedeoglu, Ulusoy och Lamme (2012) 

visade i sitt resultat att det fanns en viss förvirring hos pedagoger då de ansåg att det även 

blev en förvirring för barn att prata om olika sexualiteter. Å andra sidan visade de vidare att 

många pedagoger hade ansett att användningen av en bok, som verktyg för arbetet med 

sexuella läggningar, var en bra grund. Dedeoglu, Ulusoy och Lammes (2012) studie gjordes 

genom konstruktionistiska intervjuer, där pedagoger deltog. Syftet var att ta reda på vad 

pedagoger ansåg om att böcker var ett bra eller mindre bra verktyg att använda för ett arbete 

med olika sexuella läggningar. Till hjälp för intervjuerna använde författarna sig av en bok 

som involverade olika familjekonstellationer.  

Trots den förvirring och fördomar kring olika sexualiteter som verkade råda bland 

förskolepersonal, som tidigare nämnts, visade Kellys (2012) resultat att när barnen blev 

introducerade för olika sexuella läggningar visade barnen ingen förvirring kring ämnet. Kelly 

(2012) gjorde en studie där hon visade att pedagoger läste en saga för barn, tre-fem år. I 

studien ville hon synliggöra på vilket sätt pedagoger bemötte barnens frågor kring olika 

sexualiteter, varpå hon kom fram till slutsatsen att oavsett vilket sätt pedagoger bemötte 

frågorna, visade barnen inga tecken på att döma eller förlöjliga bokens syfte. Föreliggande 
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studie fokuserar på att få förskolepersonal att reflektera och resonera kring olika sexualiteter 

vilket vi även kan koppla till Kellys (2012) studie.  

I en senare studie som Kelly (2016) har gjort, visade hon dock ett resultat som skiljer sig från 

tidigare resultat i Kelly (2012). Kelly (2016) visade i denna studie att det fanns vissa teorier 

bland vuxna och barn som talade om en heteronormativ uppfattning av saker och ting, och att 

barn ifrågasatte avvikande beteenden eller handlingar bland andra barn. I resultatet har Kelly 

(2016) kommit fram till att barns olika uppfattningar av normer och avvikande beteenden 

dock var i pågående förändring och att pedagoger hade en betydelse för hur och vilken 

riktning denna förändring tog. Kelly (2016) baserade det här på hennes resultat som visade att 

det fanns förskolepersonal som använde sig av vissa könsstereotypiska benämningar till 

pojkar respektive flickor och att de uppmuntrade olika lekar beroende på vilket kön barnet 

hade. Kellys (2016) studie blev därför ett tydligt bevis på att barn kunde bli påverkade av 

vilket bemötande barnens omgivning hade, eftersom det fanns barn som kunde se avvikande 

sociala beteenden.  

Sauto-Manning och Hermann-Wilmarths (2008) studie är gjord, tillsammans med aktiva 

lärare och elever, på en skola (i yngre åldrar) där lärarna eftersträvade användning av resurser 

för att behandla frågor som rörde olika sexualiteter samt att tillgodose barnens behov inom 

detta ämne. Det som stod i fokus var barnböcker som handlade om olika 

familjekonstellationer. Författarna kom fram till att många av lärarna hade fått stor hjälp av de 

resurser som författarna introducerat, andra hävdade att de behövde fler resurser till att bli helt 

bekväma kring dessa frågor (Souto-Manning & Hermann-Wilmarth, 2008). Ännu ett resultat 

författarna kom fram till var att det fanns pedagoger som inte var villiga att stötta eller stå upp 

för homosexuella (Souto-Manning & Hermann-Wilmarth, 2008). Dock har Linnérs (2005) 

resultat visat motsatsen, som visade att pedagoger faktiskt var villiga att arbeta med sådana 

frågor genom ett värdegrundsarbete. Linnérs (2005) studie byggdes på intervjuer och 

diskussioner mellan pedagoger, på förskola och skola, där de gavs en möjlighet att reflektera 

kring värdegrunden, som också var studiens fokus. Dock problematiserade hon i resultatet att 

det var svårt att se om pedagogerna faktiskt gjorde det här eller inte och hur mycket de var 

villiga att stå upp för det, utifrån endast intervjuer.  
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Förskolans normativa medvetenhet.  

Genom en studie baserad på en förskoleklass, där syftet var att skapa en förståelse kring på 

vilket sätt heteronormativitet konstrueras bland barn, urskilde Odenbring (2010) speciella sätt 

som personal använde vilket ledde till förstärkning av vissa könsnormer. Det här gjorde lärare 

genom att ha vissa benämningar på pojkar och vissa på flickor, och visade olika förväntningar 

på flickor respektive pojkar.  

 För att vidare poängtera betydelsen av att ha tydliga ramar kring på vilket sätt 

verksamheten kan arbeta med dessa frågor, vill vi även belysa Surtees (2008) studie. Det här 

för att förtydliga att det kan bli en skillnad beroende på förskolepersonals inställning. Surtees 

(2008) gjorde en studie utifrån socialkonstruktionism och queerteori där fokus riktades på 

förskollärares förhållningssätt gentemot arbetet kring olika sexualiteter. Studien baserades på 

författarens intervjuer med ett antal förskollärare som hon följt. Dessa intervjuer resulterade i 

att Surtees (2008) fick syn på att förskollärare var inställda på att de pratade om dessa frågor 

med barnen. Men resultatet visade dessutom att förskollärarna endast skulle ta upp dessa 

frågor om barnen själva skulle ha några frågor kring dem och att de i sådana fall skulle känna 

sig trygga att arbeta med det. Trots dessa resultat valde Surtees (2008) att följa upp dessa 

intervjuer med observationer där hon fick syn på att förskollärares konstaterande angående 

arbetet med dessa frågor, skilde sig markant från vad hon observerade. Surtees (2008) 

uppmärksammade att samma pedagoger som hade blivit intervjuade, visade på en osäkerhet 

när barnen tog upp ämnen som rörde olika sexualiteter. Surtees (2008) fick alltså syn på att 

oavsett hur arbetet framställdes, visade pedagogerna en otrygghet i att arbeta med det.  

Sammanfattning 

Den forskning vi tagit del av visar att olika sexualiteter kan vara en svår balansgång i 

förskolans verksamheter. En del studier visade att arbetet med olika sexualiteter tillsammans 

med barnen inte var nödvändigt och att barnen endast blev förvirrade av det (Gunn, 2011; 

Dedeoglu, Ulusoy och Lammes, 2012). Å andra sidan finns det flera som menade att det var 

en del av verksamheten att arbeta med olika sexualiteter i förskolan (Kelly, 2012; Linnér, 

2005). Att “normalt” och “onormalt” nämndes i aktuell forskning kan bli en problematik då 

stämpeln kring vilken sexualitet som var den “normala” redan har framtagits. Eftersom att den 

forskning som vi har tagit del av inte framställer arbetet med sexuella läggningar som ett 

långsiktigt arbete och inte visar dess fördelar inom barngruppen, blir forskningen relevant för 

oss att problematisera utifrån vårt problemområde. Genom att vi belyser olika resonemang i 

ett samtal, med förskolepersonal kring arbetet med sexuella läggningar, hoppas vi att få syn 
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på vilka språkliga mönster som uppträder och förhållningssätt kring sexuella läggningar som 

finns bland förskolepersonal. 

Anledningen till att vi har lyft aspekter av olika vetenskapliga utgångspunkter, skola, 

utomnordiska samt nordiska studier, i frågan om sexuella läggningar i vårt forskningsläge, är 

för att visa problemets omfång. På så sätt får föreliggande studie en större betydelse för 

förståelsen att konstruerandet av diskurser sker hela tiden och att förskolepersonal har en roll i 

vilka diskurser som framträder inom förskolans verksamhet. 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Föreliggande studie fokuserar på förskolepersonals resonemang i ett samtal om sexuella 

läggningar, och vilka språkliga mönster som därmed uppträder samt vilka diskurser som 

skapas utifrån hur deras förhållningssätt visar sig gentemot begreppet sexuella läggningar i ett 

samtal. Därför blev socialkonstruktionism som utgångspunkt i föreliggande studie optimal. På 

grund av dessa val av syfte och forskningsfrågor har föreliggande studie utgått ifrån Gergens 

ansats om socialkonstruktionism. Det här baserade vi på att språket är en beståndsdel inom 

socialkonstruktionism och för att få syn på resonemangen samt diskurserna behövde vi 

studera förskolepersonalens uttalanden i ett språkligt sammanhang, det vill säga i ett samtal. 

Socialkonstruktionism 

Föreliggande studie grundas i Socialkonstruktionism vilket används för att språkets betydelse 

skulle få en djupare roll varpå vi hoppades kunna svara på föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. Gergen (1985) förklarar på så sätt socialkonstruktionism som en 

undersökningsprocess vilket används för att förklara hur människan beskriver sig själv och sin 

omvärld i den värld som de lever i. Huvudprincipen inom socialkonstruktionism är på vilket 

sätt människan formas i livet både historiskt men också i nuet, vilket Gergen (1985) hävdar 

har uppstått ifrån psykologisk och filosofisk forskning. Det här baseras på att språket är ett 

problematiskt område när människan försöker beskriva sig själv och sin värld som de lever i 

(Gergen, 1985). Detta beror på att människans uppfattning av sin omvärld inte förstås som 

den äkta och sanna verkligheten, utan den är föränderlig utefter varje människas olika 

kulturella och sociala möten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Genom att i föreliggande 

studie låta förskolepersonalen framställa sina resonemang utifrån sin egen levda värld blir det 

här av vikt. Det här eftersom vi ville undersöka vilken betydelse deras resonemang hade för 

vilka diskurser som råder bland förskolepersonalen och om det fanns en problematik i vad 

diskurserna formades av. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver dessutom att våra 
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föreställningar av oss själva och vår världsbild förändras i takt med samhällets förändring 

varpå vi får nya förståelser och antaganden. Eftersom socialkonstruktionism utgår ifrån att 

varje individ har olika världsbilder samt att resonemangen utifrån dem är föränderliga, har det 

blivit betydelsefullt för föreliggande studie för att få en förståelse för hur förskolepersonalens 

konstruerade diskurser kunde variera. 

Språk 

För att vi som författare av föreliggande studie skulle kunna svara på syftet och 

frågeställningarna som behandlas utifrån resonemang, språkliga mönster och diskurser, 

redogörs vilken betydelse språket har både för socialkonstruktionism men också för den här 

studien. Språket har betydelse för föreliggande studie eftersom förskolepersonalen använde 

sig av språket för att framställa sina resonemang och tydliggjorde därför deras verklighet 

utifrån språket. Att utgå ifrån socialkonstruktionism förutsätts en förståelse för att människan 

använder språket för att konstruera världen (Aasebø & Melhuus, 2007). Människans 

uppfattning av sin omvärld är därför inte objektiv menar Aasebø och Melhuus (2007), 

eftersom språket är i ständig förändring. Vi förstår det här som att förskolepersonalen som vi 

samtalade med, använde det språk som de hävdade var lämpligt i just det sociala mötet som 

de befann sig i just då. Genom att vi tog hänsyn till det kunde vi därmed utläsa olika diskurser 

genom hur förskolepersonalens resonemang varierade. Vi har alltså inte kunnat ta för givet att 

personalens resonemang som de förde fram vid det tillfället, var bestående resonemang som 

de alltid för vid varje språkligt möte. Socialkonstruktionism tar därmed avstånd från att se 

människan som en isolerad varelse och förklaras istället som att människan förändras i takt 

med vilka språkliga möten som infinner sig för människan och konstruerar därefter sociala 

produkter såsom idéer, uppfattningar och hågkomster utefter dem (Aasebø & Melhuus, 2007). 

Då språket är föränderligt och människan förändras i detta samband kunde vi, med hjälp av 

socialkonstruktionism och därigenom språket, analysera deltagarnas resonemang som 

baserades på deras egna konstruktioner av uppfattningar och hågkomster som de hade. 

Diskurs 

Eftersom vi studerar diskurser som kommer till uttryck i förskolepersonalens förhållningssätt, 

blev det av betydelse att redogöra vilken relevans begreppet diskurs har haft i föreliggande 

studie. Diskurser skapas utifrån språkliga fenomen som vidare blir levande och självklarheter 

för människan (Aasebø & Melhuus, 2007). Att förstå världen och hur man talar om den är ett 

sätt att förklara begreppet diskurs, även att diskursen är avgörande för vilken mening och 

betydelse som bildas (Aasebø & Melhuus, 2007). Enligt Winther och Jørgensen (2000) 
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innebär detta alltså att det finns olika diskurser beroende på vilka sociala domäner som 

människan befinner sig i, varpå olika mönster struktureras, det vill säga diskurser. Till 

exempel finns det “medicinsk diskurs” och “politisk diskurs” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). De diskurser vi utläst från föreliggande studie fokusgruppssamtal kunde ge oss ett stöd 

i att förstå hur förskolepersonalen framställer verksamheten i arbetet med sexuella läggningar.  

Teori 

För att kunna uppfylla syftet behövde vi redogöra för på vilket sätt vi förstår människans egna 

levda verklighet och sin omvärld, i relation till föreliggande studie. Därför presenterar vi 

nedan vårt teoretiska perspektiv med tillhörande metod, diskursanalys, där vi har valt att utgå 

ifrån Potter och Wetherells ansats, med hjälp av Winther Jørgensen och Phillips förklaring. 

Därefter redogör vi för diskurspsykologin, som är ett angreppssätt inom diskursanalysen. 

Diskurspsykologin klargör på vilket sätt vi analyserat förskolepersonalens resonemang utifrån 

deras egna levda världar. 

Diskursanalys 

Som tidigare nämnts, under avsnittet diskurs, struktureras språket i olika sociala domäner och 

skapar mönster. Dessa mönster, som blir diskurser, blir därför något som man vill analysera, 

varpå begreppet diskursanalys kommer till användning (Winther Jørgesen & Phillips, 2000). 

Eftersom föreliggande studie utgick ifrån syftet att få syn på vilka resonemang som uppstår 

kring sexuella läggningar i ett samtal med förskolepersonal, hade vi användning för 

diskursanalys. Det här grundar vi utifrån att vi fick syn på vilka mönster som konstruerades i 

och med vårt samtal, vilket skapade olika diskurser. Potter och Wetherell (1987) hävdar att 

diskursanalys har konstruerats för att analysera språkets retoriska betydelser varpå det har en 

betydelse för vilka handlingar som konstrueras utefter dessa diskurser. För att verkligen få 

reda på hur diskurser fungerar och hur de bör analyseras, är diskursanalysen uppdelad i tre 

olika angreppssätt som heter diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Dessa angreppssätt vilar på samma utgångspunkt, det vill säga 

att människans sätt att tala på inte avspeglar sanningen om världen utan är en viktig del i hur 

människan förändrar och skapar i och med språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I 

föreliggande studie utgick vi ifrån ett av dessa angreppssätt, det vill säga diskurspsykologi. 

Detta presenteras i nästa avsnitt. 
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Diskurspsykologi 

I föreliggande studie används angreppssättet diskurspsykologi för att analysera vårt syfte. 

Genom att analysera det kunde vi därefter svara på vilka språkliga mönster samt diskurser 

som uppstår. Det här fick vi syn på genom på vilket sätt deras talade språk varierade och 

konstruerades samt vilken betydelse det fick. Boréus (2011) menar att sociala och 

psykologiska processer skapas utifrån en diskurs. Diskurser förklarar konstruktionen av 

sociala kategorier, sociala grupper och individualitet (Boréus, 2011). 

    Diskurspsykologi grundar sig i förståelsen kring att individen inte har ett bestående 

identitetsskapande utan förändras ständigt beroende på vilka språkliga interaktioner som 

uppvisas för individen. Vidare menas det att en person har flera identiteter och inte bara en, 

vilket beror på att människan konstruerar dessa utefter vår omgivning och olika språkliga 

möten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskurspsykologin blir betydande för vår studie 

på det sättet att förskolepersonalen konstruerade diskurser utefter de språkliga interaktioner 

som de befann sig i just då, och blev därför inte en självklarhet att all förskolepersonal har 

konstruerat vissa diskurser på samma sätt vid alla språkliga möten. För att vi skulle kunna 

förstå hur resonemangen blir konstruerade diskurser, använde vi oss av olika analysverktyg 

inom diskurspsykologin för att få en förståelse för människans språkliga intentioner (Potter & 

Wetherell, 1987). Dessa analysverktyg var variation och konstruktion, som presenteras längre 

ner under avsnittet Analysverktyg. De här använde vi då för att se lika, upprepande mönster i 

människors talande (Potter & Wetherell, 1987).  

Metod och design 

I följande del redogörs föreliggande studies olika metodval. Det här innebär att vi redogör hur 

vi har gått tillväga, vilka urval som har format studien samt vilka slutgiltiga analysverktyg 

som användes för att svara på syfte och forskningsfrågor. En redogörelse över de etiska 

ställningstaganden vi har tagit hänsyn till i föreliggande studie samt tillförlitligheten som 

studien har, sker dessutom under denna del.  

Urval 

Vi valde att ha fokusgruppssamtal (Bryman, 2011) med två olika förskolor i södra Sverige. Vi 

valde dessutom två förskolor som vi har haft någon slags kontakt med tidigare. Eftersom 

föreliggande studie fokuserar på förskolepersonals resonemang kring sexuella läggningar som 

ger uttryck för diskurser kring barns sexualitet, kände vi att deltagarna skulle kunna delge fler 

resonemang med att samtala öppet kring sexuella läggningar. Vi önskade att deltagarna skulle 
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känna sig bekväma med att samtala öppet kring sexuella läggningar, därför blev redan kända 

förskolor mest optimalt. Trots detta val kunde vi ändå se en problematik med att använda oss 

av redan kända förskolor. Det här för att det fanns en risk att vi ville förbli vänner med 

förskolepersonalen och kunde därför förfina arbetet utefter vad som kunde vara känsligt för 

deltagarna. Dock utgick vi ifrån att vårt arbete skulle bli trovärdigt, för att få syn på de 

verkliga diskurser som förskolepersonal kan framställa. Genom att vi gjorde det här, utgick vi 

ifrån bekvämlighetsurvalet, vilket Bryman (2011) beskriver är en typ av urval som innebär att 

de förskolor som väljs är välkända för författarna (Bryman, 2011). Han beskriver vidare att 

bekvämlighetsurvalet är ett urval man använder för att underlätta deltagarnas medverkande 

med att anpassa de förutsättningarna som finns för deltagarna i stunden (Bryman, 2011). I vår 

studie innebar det att vi valde den förskolepersonal, att ha fokusgruppssamtal med från 

respektive förskolor, utifrån vilka som ville vara med och som hade tid för oss. Eftersom det 

var ett samtal som innebar att förskolepersonalen fick avvara tid från verksamheten, fick vi 

anpassa oss efter tiderna och antal deltagare. I varje samtal blev de totalt tre från första 

förskolan och fyra från andra.  Förskolepersonalen som bidrog i samtalet var både utbildade 

förskollärare och barnskötare, därför görs ingen skillnad mellan befattningarna (varpå valet att 

använda oss av “förskolepersonal” genom arbetets gång här förtydligas).  

Etiska ställningstaganden 

Innan vi gick ut för att samla in empirisk data gjorde vi en samtyckesblankett (se bilaga) där 

vi informerade deltagarna om studiens syfte, deltagarnas uppgift, samt att vi nämnde all viktig 

information som kunde göra att förskolepersonalen inte ville delta. Utifrån det tog vi hänsyn 

till Vetenskapsrådets (2002) första huvudkrav, Informationskravet. Det var dessutom av vikt 

att deltagarna fick information om att de kunde avbryta sin medverkan när de ville, vilket vi 

poängterade i vår blankett (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckesblanketten gjordes även för att deltagarna, i studien, skulle lämna en underskrift 

och godkänna sin medverkan. Det här gjorde att vi kunde förhålla oss till Vetenskapsrådets 

(2002) andra krav, Samtyckeskravet. I samtyckesblanketten förklarades att det efter slutfört 

arbete inte skulle gå att utläsa deltagarnas personliga uppgifter och att deras identiteter inte 

skulle kunna framgå. Det här för att ta hänsyn till vetenskapsrådets (2002) tredje krav, 

Konfidentialitetskravet. Det fjärde och sista kravet, Nyttjandekravet, förhöll vi oss till genom 

att inte sprida vidare deltagarnas uppgifter för annat bruk än den avsedda forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi meddelade dock att det färdiga arbetet skulle publiceras och att 

omgivningen därmed kunde ta del av det.  
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    Ett etiskt dilemma som vi har diskuterat kring, som hade kunnat uppstå under tiden som 

fokusgruppssamtalet ägde rum, var på vilket sätt vi skulle hantera om det skulle komma in 

någon under samtalets gång. Om det hade varit en person som inte hade valt att vara med och 

inte hade skrivit under en samtyckesblankett om vi hade spelat in något som de hade sagt. Vi 

kom underfund med att vi skulle radera den delen där personen pratar. Detta för att vara säkra 

på att den delen inte skulle användas i arbetet och personen inte skulle bli kränkt. 

Tillvägagångssätt 

   Vi kontaktade respektive förskola i god tid för att bestämma tid för samtalet samt att de 

skulle få planera vilka som kunde och ville vara med. Vi valde att dela ut 

samtyckesblanketterna till förskolepersonalen när vi väl var på plats på respektive förskola, 

varpå de fick tid att läsa igenom blanketten noggrant innan de skrev under. 

    Samtalen ägde rum under två olika dagar. På den första förskolan deltog tre från 

förskolepersonalen under samtalet, varpå samtalet varade i fyrtio minuter. På den andra 

förskolan deltog fyra från förskolepersonalen, varpå samtalet varade i trettio minuter. Där 

valde vi också, som författare, att pendla mellan rollen som åhörare och medforskare. Det 

viktigaste för oss under samtalen var att förskolepersonalen skulle ha den drivande rollen i 

samtalet, med tanke på att fokuset var på deras språkliga konstruktioner.  

    Båda samtalen ägde rum i respektive förskolas personalrum där vi satt samlade runt ett 

bord. Vi började med att tacka de båda förskolorna för att de hade tagit sig tid till att delta i 

samtalet, varpå vi förklarade att vi ville att de skulle resonera öppet kring temat “barns rätt till 

sin sexualitet”. Vi hade dessutom förberett fler samtalsteman, ifall förskolepersonalen 

behövde inspiration till att fortsätta driva samtalet. På första förskolan valde vi att ha 

problem/möjligheter, vårdnadshavare och tabu som eventuella samtalsteman utöver barns rätt 

till sin sexualitet. Vid andra samtalet valde vi att lägga till ytterligare teman vilka i slutändan 

blev Barns rätt till sin sexuella läggning, Barns förståelse för olika sexualiteter och 

Möjligheter/problem. Genom att inte ställa ledande frågor önskade vi att deras resonemang 

kring sexuella läggningar kunde ge ett ärligt slutresultat. 

    Strax efter varje samtal lyssnade vi igenom båda ljudinspelningarna och transkriberade allt 

vi hörde, förutom när någon sade “mm” upprepade gånger och blev därför för oss irrelevant 

att ta med. Transkriberingarna delades upp i olika färger för att på så vis enklare se mönster i 

samtalen. Därefter valde vi ut de färgmarkeringarna som blev mest väsentliga för studien och 
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döpte dem därefter till passande rubriker, det vill säga förskolepersonalens konstruerade 

diskurser. 

Fokusgruppssamtal 

En fokusgrupp kan förklaras som en gruppintervju där personerna svarar på samma frågor 

samtidigt (Bryman, 2011). Vi hävdade att ett samtal var det mest optimala för att få svar på 

vårt syfte samt frågeställningar, därför valde vi att samtala med en fokusgrupp där allas 

resonemang togs tillvara på. På så sätt kunde deltagarna tillsammans diskutera och vi kunde 

se på vilket sätt de framställde arbetet samt konstruerade diskurser. Vi ville dessutom undvika 

att de inte skulle känna sig utpekade. Det här för att deltagarna skulle kunna känna sig mer 

bekväma samt att de skulle kunna svara öppet och diskutera fritt. Öppna påståenden valdes för 

att Bryman (2011) förklarar att svaren blir varierade och ges utrymme till nya spännande 

tankar, varpå vi hävdar är av vikt för föreliggande studie för att vi ska få syn på hur de 

framställer arbetet och konstruerar diskurser. I vårt fall kunde det här även öppna upp 

möjligheten till fler varierade diskurser. Bryman (2011) hävdar att en fokusgrupp ger 

möjlighet till fler åsikter där deltagarna kan utveckla sina svarsmöjligheter eller välja att hålla 

med någon annan i dennes åsikt. Han poängterar vidare att deltagarna får möjlighet till att 

lyfta sådant som de anser är viktigt då fokusgruppsledaren måste lämna plats åt de andra 

deltagarna (Bryman, 2011). I föreliggande studie gavs förskolepersonalen möjlighet att själva 

välja vilken riktning samtalet skulle ta, utifrån de enstaka påståenden vi konstruerade. Vi 

kunde på så sätt få syn på det som förskolepersonalen ansåg var av vikt, inom det valda 

området, att resonera kring. 

Dokumentationsverktyg 

Vi valde att dokumentera genom en mobiltelefon som inspelningsverktyg. Anledningen till att 

vi valde ljudinspelning var för att vi skulle kunna gå tillbaka och lyssna på materialet flera 

gånger för att inte missa värdefullt material, vilket Bjørndal (2005) även hävdar är en fördel. 

Han poängterar att inspelning, som verktyg, hjälper forskaren att komma ihåg vad som sägs 

(Bjørndal, 2005). Det här gjorde att vi lättare kunde gå tillbaka till vårt syfte, om 

förskolepersonals resonemang kring sexuella läggningar, under tiden som vi lyssnade igenom 

materialet och redan där kunde börja få syn på vilka resonemang och diskurser som uppstod i 

samtalet med förskolepersonalen. Att välja att ljudinspela fokusgruppssamtal poängterar 

Bryman (2011) är en fördel för att på så sätt kunna veta vem det är som säger vad. Under 

samtalets gång var det betydelsefullt att spela in samtalet för att kunna vara engagerade i det 

som förskolepersonalen resonerade kring. Inspelningsverktyg kan försämras med 
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bakgrundsljud samt påverkas av placeringen (Bjørndal, 2005). Därav provspelades 

inspelningsinstrumentet innan samtalet för att försäkra oss på att det fungerade. 

Databearbetning och Analysmetod 

Under tiden vi bearbetade vårt insamlade material hade vi vårt syfte i åtanke, det här för att 

underlätta vårt tillvägagångssätt efter färdig transkribering och för att på så sätt få svar på våra 

forskningsfrågor. Vi valde att leta efter teman och mönster i materialet som sedan kunde 

analyseras med hjälp av variation och konstruktion. Att leta efter mönster och teman menar 

Potter och Wetherell (1987) är av vikt när vi utgår från diskursanalytisk utgångspunkt 

eftersom författaren får en tydligare uppfattning över på vilket sätt språket används. Under 

bearbetningen gick vi igenom varje tema vi hittat för att utläsa vilken variation samt 

konstruktion som framkom ur förskolepersonalens resonemang. Genom att vi gjorde på det 

här sättet blev de konstruerade diskurserna tydligare för oss.   

Analysverktyg 

Som nämnts innan har vi använt oss av diskurspsykologi för att få syn på vilka resonemang 

som uppstår i ett samtal om sexuella läggningar med förskolepersonal. Inom 

diskurspsykologin ingår olika analysverktyg för att analysera det samlade materialet (Potter & 

Wetherell, 1987). I föreliggande studie användes endast två av analysverktygen vilka var 

variation och konstruktion. Dess angreppssätt kommer att redovisas i kommande stycken.  

Variation 

För att våra analyser skulle riktas mot att få syn på vårt syfte och frågeställningar, insåg vi att 

ett analysverktyg vi behövde använda oss av inom diskurspsykologin var variation. Vi 

använde variation eftersom Potter och Wetherell (1987) förklarar det som att människan 

varierar sina framställanden av olika händelser eller personer utefter sina egna känslor och 

erfarenheter inför det. Det här innebär att en händelse kan ha olika uppfattningar beroende på 

vad personer väljer att berätta om denna händelse eller person (Potter & Whetherell, 1987). 

Genom att vi har fått syn på olika variationer i förskolepersonalens resonerande, har vi 

därmed kunnat komma fram till att det finns olika tillvägagångssätt till att konstruera olika 

diskurser. Det här har varit betydande för föreliggande studie eftersom det visar på att det inte 

endast finns ett sätt att konstruera diskurser inom förskolans verksamhet.  Holmberg (2010) 

menar att vi som människor kan konstruera olika versioner om en och samma händelse eller 

fenomen. Även en och samma person kan variera sig i språket kring en viss händelse, två 

olika motiv kan alltså användas på samma fenomen (Holmberg, 2010). Det här kan göras 
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även om de olika variationerna säger emot varandra, menar Holmberg (2010). Vidare används 

ett utdrag ur empirin för att visa ett exempel på hur en sådan analys kan se ut: 

Kristin - mitt sätt att liksom, vad ska man säga, belysa det när… om man läser det i en bok eller 

det är ja.. om inte barnen själva börjar prata om det, det är klart att man får prata.. precis som 

allt annat liksom. men just, ibland tror jag att vuxna är så himla sugna på att okeja det så att det 

liksom, att det blir.. överdriver det, att det inte blir det normala liksom, att man.. ja..  

I det här utdraget intar Kristin två variationer som kan utläsas genom hennes resonemang. 

Först skapas en variation när Kristin berättat att man kan ta upp temat olika sexualiteter när 

man exempelvis läser det i en bok eller under vardagliga situationer som med andra teman. 

Därefter skapas en ny variation genom att Kristin menar att det kan bli för mycket om man 

som vuxen är noga med att “okeja” det. 

Konstruktion 

För att vi skulle få svar på hur diskurser framställdes utifrån förskolepersonalens resonemang, 

hävdade vi att analysverktyget konstruktion behövdes för att förstå variationernas följder, det 

vill säga på vilket sätt förskolepersonalen konstruerade diskurser utifrån sina resonemang. 

Potter och Wetherell (1987) förklarar dessutom termen konstruktion som en betydande roll på 

vilket sätt människans varierande framställningar konstruerar olika sammanhang. Människor 

beskriver händelser och personer utifrån sina egna känslor och erfarenheter. Detta gör att 

uppfattningar kan variera och skapar därefter en konstruktion av sin egen uppfattning. (Potter 

& Wetherell, 1987). Människan konstruerar alltså därför sina egna sociala världar genom att 

framställa händelser utifrån sin egen uppfattning. Holmberg (2010) menar därför att olika 

fenomen kan ha olika versioner på grund av att människan använder sitt språk för att 

konstruera olika fenomen. Vi har haft användning av konstruktion som analysverktyg 

eftersom vi har tagit reda på vilket sätt förskolepersonalen varierade sina resonemang och 

därmed konstruera diskurser. Varpå vi sedan analyserade vilka följder variationerna hade för 

hur förskolepersonalen konstruerade sina egna sociala världar under samtalet.  

Tillförlitlighet 

En kvalitativ studie som vilar på en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, talar om studiens 

tillförlitlighet. För att studien skulle uppnå en så hög tillförlitlighet som möjligt, krävdes det 

att vi utgick ifrån de fyra kriterierna som tillförlitlighet vilar på. Dessa kriterier är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011). Kriteriet trovärdighet behandlades genom att studien baserades på att skriva fram olika 

sociala verkligheter på så sätt att det skulle kännas acceptabelt för de deltagande när de läser 
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arbetet. Även att författaren har utgått ifrån att säkerställa deltagarnas säkerhet i studien, det 

här genom att rapportera de deltagande om studiens syfte samt när och var de kan ta del av 

studien (Bryman, 2011). I föreliggande studie gjordes det här genom att vi skrev fram 

resultatet sanningsenligt med vad deltagarna sagt, samt att vi utgick ifrån de fyra huvudkraven 

från vetenskapsrådet, som deltagarna dessutom fick ta del av. Överförbarhet handlar om att 

skapa en databas för andra, att göra det möjligt att överföra resultatet till en annan miljö, det 

vill säga att genomföra samma studie på en annan plats (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

hävdar att detaljerna bör vara så beskrivande som möjligt. Det här tog vi ställning till då vi 

förklarade detaljer i studien samt var noga med våra transkriberingar. Innehållet i vårt arbete 

utformades på det sättet att någon annan skulle kunna göra en likadan studie genom att 

förklaringen till de olika delarna blev så specifikt som möjligt. 

För studiens pålitlighet innebär det att forskaren har ett granskande synsätt till sin studie, att 

man som forskare säkerställer att hela forskningsprocessen är väl utförd. Som hjälp kan man 

som forskare låta någon annan granska arbetet för att bli mer säker på pålitligheten, Bryman 

(2011) ger exempel på att använda en kollega på detta sätt. I vår studie fick vi hjälp att 

granska vårt arbete genom handledningstillfällen samt av att vi båda författare granskade 

arbetet med ett synsätt att förstärka pålitligheten i forskningsprocessen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera menar Bryman (2011) innebär att värderingar eller 

teoretiska inriktningar inte har påverkat arbetets slutsats på ett medvetet sätt, vilket ska vara 

tydligt i arbetet. Att kunna styrka arbetet menas med att forskaren strävar efter att säkerställa 

valen som gjorts i god tro (Bryman, 2011). Det här tog vi ställning till då vi strävade efter att 

utesluta våra egna tankar och värderingar. Vi tog hjälp av varandra att granska arbetet för att 

säkerställa att vi inte hade påverkat slutsatsen på något sätt. 

Metoddiskussion 

   Något vi diskuterade kring i efterhand, vad gäller metodvalen, var huruvida vi skulle 

tillämpat videoobservation utöver den ljudupptagning vi använde oss av. Det här hade kunnat 

hjälpa oss att få med kroppsuttryck som möjligtvis hade hjälpt oss i form av tillförlitlighet. Vi 

ansåg dock att möjligheten till en större hjälp med videoobservation var liten då vårt syfte 

endast fokuserade på att undersöka språket i de fokussamtal som genomfördes.  

    En fördel vi diskuterade kring, med att utesluta videoinspelning och endast fokusera på 

ljudinspelning, var att vi kunde avskära tiden det tog att transkribera materialet. Genom att 

endast använda ljudinspelning kunde vi fokusera på vad som sagts och kunde gå tillbaka och 
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höra allt som diskuterades. Hade vi då haft videoobservation hade vi haft fler aspekter att gå 

tillbaka och titta på, vilket hade varit användbart om vi även undersökt kroppsspråket. 

    Vi har varit medvetna om att studiens resultat hade kunnat bli annorlunda. Eftersom vi 

valde att fokusera på förskolepersonals resonemang kring sexuella läggningar, blev det att vi 

ville använda analysverktygen variation och konstruktion för att få syn på deras resonemang 

och därmed konstruerade diskurser. Men hade vi använt oss av andra analysverktyg och haft 

ett annat syfte, hade vi på så vis studerat vår samlade empiri annorlunda och därför fått ett 

annat resultat. Eftersom socialkonstruktionism och diskurspsykologi talar om att förstå 

individens egna levda värld, hade dessutom resultatet blivit annorlunda om vi hade använt oss 

av andra deltagare, eftersom de förmodligen hade haft en annorlunda verklighet. 

Resultat och analys 

Under det här avsnittet får ni ta del av föreliggande studies samlade resultat från två samtal 

som har genomförts tillsammans med förskolepersonal, på två olika förskolor under två olika 

tillfällen. Resultaten är uppdelade i teman vilka behandlar de olika diskurser som framgått 

genom fokussamtalen. Dessa teman har uppkommit efter att ha gått igenom hela 

transkriptionerna varpå vi har uppmärksammat liknande diskurser. “En tillåtande diskurs” 

uppkom ifrån att deltagarnas resonemang, i båda analyserna, skapade variationer som visade 

på att språkliga mönster konstruerades bland förskolepersonalen. “Att inte överdriva 

diskursen” uppkom efter att deltagarnas resonemang fokuserade på liknande förhållningssätt 

gentemot sexuella läggningar. Diskursen “Ett problematiserande förhållningssätt” uppkom 

eftersom förskolepersonalens resonemang kretsade kring på vilka sätt de problematiserade 

utifrån valda arbetssätt. “Ordet sexualitet som ett dilemma” uppkom då förskolepersonalen 

resonerade kring ett gemensamt dilemma gällande sexuella läggningar. 

 

En tillåtande diskurs 

Detta resultat baseras på två utdrag. Under det första utdraget diskuterar förskolepersonalen 

en situation på förskolan där de läst en bok som hette “Konrad lussar” som 

förskolepersonalen och barnen då samtalade kring. I det andra utdraget diskuterades huruvida 

arbetet med olika sexualiteter var självklart eller inte där deltagarna intog variationer utifrån 

upplevelser och känslor. 

Avslutningsvis synliggjordes en tillåtande diskurs, bland förskolepersonalen, i båda utdragen. 
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Exempel 1 

Ronja - Jag tycker att det har varit mycket diskussioner ju.. det har det varit.. också är det ju det här 

med pridefestivaler och det här med regnbågsfärger. Det präglar ju oss också känner ju jag.. att 

man tänker mycket mer kring att familjer kan se olika ut.. och på förskolan känner jag ändå att 

man är väldigt tillåtande hos barnen  

Silla - det är ju mer vanligt nu än när man kanske började jobba innan, med barnen då var det mer 

hysch hysch.. pratade inte så mycket men nu känns det som att...  

Ronja - jaa.. bara senast idag läste vi ju den här boken om den här luciaboken som vi pratade om igår, 

“Konrad lussar”.. då kom vi in på det liksom, de började kiva om den där luciakronan, syskonen 

emellan. Och så frågade jag “vem tycker ni ska ha luciakronan av dom två?”.. då började 

barnen prata och dom tyckte ju att det var en flicka som skulle ha den, för att hon var flicka 

(skratt). Och sen sa någon annan att Konrad visst kunde ha den. 

Silla - Och det är ju skönt att vem som helst kan vara lucia, det är ju ingen som ger något fel. 

Analys 

Ronja visar på en variation där hon framställer att det finns många diskussioner och att hon 

känner sig präglad av dem, varpå hon förklarar hennes egna erfarenheter kring olika 

sexualiteter med “pridefestivaler” och “regnbågsfärger” samt olika familjekonstellationer. 

Utifrån denna variation fortsätter hon att förklara en erfarenhet hon har haft tillsammans med 

barnen, där Konrad (som är en kille) vill vara Lucia. Detta kan ses som ett variationsbyte i 

hennes erfarenheter av olika sexualiteter. Hennes konstruktion i detta blir att definiera Konrad 

som en del av olika sexualiteter, fastän hon inte vet mer än att han väljer att vara Lucia. Silla 

intar liknande variation, som Ronja, då hennes känsla om “hysh hysh” har blivit bättre med 

åren. På så vis kan Sillas variation bekräfta Ronjas erfarenheter kring olika sexualiteter. 

Exempel 2 

Kristin - Sen tycker jag att det känns ganska självklart, tycker jag i alla fall, att vi på förskolan 

ska jobba med den typen av frågor och just det att vi är olika och att det är okej att vara olika.. 

och att vi är olika allihopa och att vi känner olika och sådär.. för mig iallafall känns det som ett 

ganska självklart arbete..  

Analys 

I den här situationen konstruerar Kristin en tillåtande diskurs genom att hon sade att ett arbete 

med olika sexualiteter var självklart. Hon skapade denna konstruktion på det viset att hon 

ledde in samtalet till att hon tyckte att förskolepersonal borde agera på ett visst sätt, och 

visade på att det åtminstone bör finnas en viss diskurs som hon visar att hon utgår ifrån. 

Kristin konstruerade, med andra ord, diskursen genom hennes egna känslor och erfarenheter 

över hur hon själv ville att det bör vara. Genom Kristins talande öppnade hon upp samtalet till 

att alla deltagare skulle kunna inta den variation som speglade deras sätt att resonera. Det här 
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gjorde hon genom att hon sade “för mig iallafall…” hon visade då att den variation hon intog 

gällde för henne just där och då. Tillåtandet blev även en diskurs som rördes bland 

förskolepersonalen då Kristin gav dem andra ett eget val att antingen hålla med eller komma 

med ett annat uttalande, det vill säga en annan variation kring situationen. 

Att inte överdriva diskursen 

Under de båda utdragen diskuterade deltagarna huruvida förskolepersonalen skulle lyfta andra 

sexualiteter än heterosexuell i verksamheten samt i vilken grad det här skulle ske. Något som 

också lyfts i första utdraget är betydelsen av vuxnas förhållningssätt. I och med dessa 

diskussioner visade deltagarna på ett konstruerande av en diskurs att inte överdriva.  

Exempel 1 

Filippa - Jag tror att det är viktigt med förhållningssättet hos vuxna, det är särskilt på förskolan, 

då har man ju läroplanen att gå efter men ja.. så det är ju där det börjar liksom.. 

Kristin - Där är det ju också viktigt att ha ett förhållningssätt där det inte blir… stor, man vill 

gärna göra det, “okeja” det så mycket som.. mot sådär att när man läser en bok blir det ju som 

att det blir extra extra mycket bara för att det är två mammor eller två pappor och sådär och då 

blir det också lite av en grej av det att det också får vara någonting av det.. att det inte är något 

utstickande liksom.. alltså så att man visar det som någonting som sticker ut för att gör du det 

som vuxen så blir det ju att även du som vuxen att det är okej och att man kan vara kär i vem man 

vill och se ut som du vill och sådär, blir det ändå om man lyfter upp det ur det normala så blir det 

ju ändå en grej som sticker ut.. så att ibland att man kanske får in det, jamen precis som allting 

annat som när man pratar om nåt annat, att det liksom inte blir  

Ronja - Någon speciell grej 

Kristin - Nej precis.. 

Analys 

Genom att Filippa nämnde att förhållningssättet är viktigt bland förskolepersonalen, 

förklarade därpå Kristin sin variation av ett viktigt förhållningssätt som förskolepersonal. 

Detta gjorde hon genom att hon förklarade att det var viktigt att prata om olika sexualiteter 

precis som allt annat hon har pratat om, att inte göra en för stor grej utav det. Dessutom 

hjälpte Ronja till med Kristins resonemang genom att hon lade till med “någon speciell grej” 

och Kristin höll med. Därmed konstruerade de tillsammans en diskurs som visade på att 

förskolepersonal inte bör överdriva vissa aspekter, för att inte sticka ut. Eftersom Kristin 

resonerade utifrån att man som vuxen var mån om att “okeja” vissa normbrytande beteenden 

så att det kunde bli överdrivet. Med detta visade hon på att den typen av diskurs fanns på 
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förskolan och att hon på så vis konstruerade samtalet mot att det inte skulle bli någon speciell 

grej. Det här eftersom hon visade att en specifik sexualitet inte bör lyftas mer än någon annan 

och att det är på det sättet som alla olika sexualiteter blir normala. Därmed blev att inte 

överdriva diskursen passande då deltagarna visade på att ett överdrivet “okejande” inte var 

lika användbart enligt Kristin. Diskursen underhölls av Kristin och Ronja genom att de visade 

på att det fanns ett eftersträvansvärt förhållningssätt som förskolepersonal. 

Exempel 2 

Monica- När man pratar om saker med barn så e det ju inte.. vi lyfter ju inte upp en sak så, att nu 

ska vi prata om detta, så när man har temaverksamhet så pratar vi ju kring temat då pratar vi ju 

om att vi är olika och att vi är annorlunda, inte lika..  

Analys 

Monicas resonemang tydde på en variation som ledde till att inte överdriva diskursen blev 

aktuell. Det här genom att konstruerandet gjordes utefter hennes erfarenheter från hennes 

arbete på förskolan. Det här synliggjordes av att Monica medvetet lät andra aspekter flyta in i 

temaarbetet, istället för att introducera det som att “nu ska vi prata om detta”. Hon visade på 

att sexualiteter kunde tas upp såsom annat används och i detta fallet med hjälp av 

temaarbeten. Variationen som Monica intog visade på att hennes resonemang var att temat 

olika sexualiteter var lika normalt att arbeta med som med exempelvis matematik i förskolan. 

På så sätt konstruerades allas sexualiteter som en diskurs att inte överdriva i verksamheten, 

enligt Monica. 

Ett problematiserande förhållningssätt 

I nästa resultat resonerade deltagarna kring på vilket sätt de valde att prata med barnen om 

olika sexualiteter och valde att diskutera utifrån planerade tillfällen. Detta visade att deras 

valda språk blev ett aktivt problematiserande med barnen. 

Exempel 1 

Ronja - För min del är det mest där barnet tar upp.. sen försöker man att med böcker tycker jag 

är ett bra verktyg.. och då kanske det kommer mer initierat från mig då, beroende på vilken bok 

jag väljer.. och då kanske det blir mer planerat att man lyfter fram dem, ja lite frågor och bara så 

här en liten fråga..  

Kristin - UR har ju lite filmer för barn.. om just det, att de belyser den typen av ämne.. frågor och 

så.. där kan man ju också, där har vi tittat någon gång sådär och sen pratat efter eller sådär 

pratat, pausat mitt i och liksom där de själva har fått tänka kring det.. filmens innehåll, och då är 

det ju lite mer planerat om man säger.. det finns ju många olika typer det är ju inte bara just 
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sexualiteter, asså just det området.. det är flera olika.. då är det ju lite mer att man har valt 

tillfällen så att det inte bara är spontant. 

Analys 

Ronja valde att belysa vad hon tyckte var ett bra sätt att arbeta med. Med det sättet 

konstruerade hon själv samtalet med barnen, för att rikta problematisering av innehållet, 

genom att ställa frågor. Ronja visade därför vilken slags diskurs som förekom på förskolan, 

att hon medvetet konstruerade en problematisering tillsammans med barnen. Genom att Ronja 

fokuserade på användningen av språket, när hon förklarade på vilket sätt hon pratade kring 

olika sexuella läggningar med barnen, fanns där ett konstruerande av en diskurs som var 

tillgänglig för både barn och vuxna.  

Precis som Ronja belyste även Kristin ett sätt att arbeta med olika sexuella läggningar. Detta 

menade Kristin gav en ingång till att problematisera tillsammans med barnen. Genom att 

Kristin nämnde att hon låtit barnen själva tänka efter intog hon en position som gav utrymme 

för barnen att problematisera och diskutera fram deras egna resonemang. Kristin gjorde 

medvetet ett val då hon valde att barnen skulle ta del av olika sexualiteter. Det här visade att 

hon ville få barnen att förstå olika sexualiteter genom att hon lät dem själva tänka på och 

problematisera tillsammans. Kristin belyste även att både det spontana och organiserade var 

av lika stor vikt. Det här visade på två olika variationer inom diskursen som 

problematiserande. Först att Kristins variation blev att barnen, genom frågor, kunde 

problematisera utan att någon vuxen riktade det på något sätt. Därefter den andra variationen 

då hon menade att organiserade aktiviteter kunde få ett problematiserande som alla 

tillsammans, både vuxna och barn, kunde delta i. Tillsammans utgjorde de båda variationerna 

en diskurs som vi kunde utläsa blev att problematisera resonemangen kring olika sexuella 

läggningar. 

Ordet sexualitet som ett dilemma 

Under detta resultat presenteras två utdrag. Det första baseras på vilket sätt förskolepersonalen 

resonerade kring att använda ordet sexualitet inom verksamheten och tillsammans med 

barnen. Här förstod vi, genom variationer och konstruktioner, att ordet sexualitet blev ett 

dilemma inom verksamheten.  

Under det andra utdraget utgick förskolepersonalen också där från vilket förhållningssätt de 

hade till ordet sexualitet. De valde då att sätta detta i kontext med när det var läge att prata om 

det, och skapade då ett dilemma.  
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Exempel 1 

Filippa - Asså.. det är nog inte det första ordet jag har tänkt att använda..  

Silla - Nu jobbar jag ju gärna med de små, mindre barnen, så att nää,... vi är inte riktigt där 

känner jag.. men ja, det är som du säger jag vet inte om jag hade.. ja men det klingar lite sådär, 

kan inte sätta fingret på vad det är.. 

Ronja - Jag är nog ganska gammalmodig också i det.. när man tänker på det här med 

naturvetenskap och annat så ska man ju använda de här riktiga orden, så där har man ju liksom 

inget som man känner att det är för svåra ord för barnen och lyssna på, men det är kanske lite.. 

min erfarenhet, eller min tolkning av sexualitet så.. att man.. tänkte liksom på att det är nåt 

vuxet..[...] 

Kristin - Jag kan nog känna att det nog är ett ord som jag skulle tycka är okej att använda, men 

jag tänker att det är viktigt att prata kring det, vad det är och inte bara slänga med ordet.. att ja, 

precis som jag säger, att man inte bara pratar om olika sexuella läggningar, man bara använder 

det utan att jag tror att man får nog specificera det lite mer för barnen.. vad betyder sexualitet.. 

och så… för att det är ju som dig, jag tror att många förknippar det med sex. 

Analys 

Under denna situation konstruerades en diskurs som rörde sig kring ett dilemma. Ordet 

sexualitet fick deltagarnas uppmärksamhet att resonera kring. Filippa, Ronja och Silla intog 

samma typ av variation då de alla tre visade på ett liknande resonemang kring att ordet 

sexualitet var ett ord som de inte var speciellt bekväma att använda sig av i verksamheten. 

Ronja belyste att man inom förskolan bör använda andra korrekta begrepp och menade 

samtidigt att hon gjorde det med undantag på “sexualitet”. Hennes variation, i resonemanget, 

på vad som användes i förskolan blev då betydelsefullt för ett konstruerande av ett dilemma 

för Ronja. Då hon själv insåg att hon inte använde sexualitet på det sättet som hon använde 

andra begrepp. Å andra sidan intog Kristin en annan variation än de andra deltagarna. Hon var 

öppen med att använda ordet och resonerade kring att det borde lyftas på samma sätt som 

andra ord, i verksamheten. Kristin resonerade vidare med det som konstruerade denna diskurs, 

att det blev ett dilemma, var att vid användandet av ordet sexualitet behövdes även en 

förklaring. Hon visade att dilemmat kring att det var en rädsla att använda ordet inte 

nödvändigtvis behövde vara det så länge man som förskolepersonal inte bara slängde med 

ordet. När Ronja menade att hon var gammalmodig framställde hon att förskolepersonals 

erfarenheter spelade in på hur de själva använde ordet och därmed skapades ett dilemma.  

Exempel 2 

Anna - På något vis.. det är väl mer att man får när det blir ett.. familj, som man kanske  
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Lina - Där det är liksom.. kanske två mammor och två pappor 

Anna - Ja! 

Lina - ..att man jobbar med det då, men man skulle kunna jobba med det innan också.. eller inte 

så, jobba med det.. men alltså pratar om det.. jag jobbar ju på småbarnsavdelning och där är det 

ju inte.. vi skulle ju kunna prata mer om det där också men alltså man e ju inte på.. barnen e ju 

inte med. 

Analys 

Annas variation utifrån samtalet kring olika sexuella läggningar synliggjordes när det blev 

tydligt att någon av barnen hade två föräldrar som var samkönade. Lina stämde in på samma 

variation men visade samtidigt en vilja på att samtalandet med barnen ändå kunde ske fastän 

inget barn hade två föräldrar av samma kön eller liknande. Enligt Lina fanns det något i 

småbarnsavdelningen som gjorde att “barnen e ju inte med”, och blev därför svårt för henne 

att kunna se ett arbete kring det. Lina konstruerade denna diskurs med hjälp av hennes egna 

erfarenheter och känslor kring hur det var att arbeta på en småbarnsavdelning. Hennes känsla 

blev därmed att det är svårt att prata med barnen om olika sexualiteter, eftersom de inte är 

“med” och att det krävs att det blir synligt med till exempel ett barn som har två pappor eller 

två mammor. Diskursen som konstruerades blev då att det fanns tillfällen eller situationer som 

lämpade sig mer för ett samtalande om sexuella läggningar med barn, än andra situationer. 

Själva dilemmat som sker är att det finns ett underliggande problem i att prata med barnen om 

olika sexualiteter, om det inte berör något barns familjekonstellation.  

Sammanfattning 

Utifrån våra resultat och analyser har vi kunnat utläsa olika teman som har uppkommit. Dessa 

teman har visat sig tyda på olika variationer och konstruktioner om förskolepersonalens 

resonemang kring sexuella läggningar som uppstod i samtalet. Diskurserna har uppkommit 

beroende på vad förskolepersonalen resonerat kring varpå vi har upptäckt mönster i deras 

resonemang som vi sedan har kunnat se som diskurser under samtalandet. 

I resultatet framkom det att förskolepersonalen använde sina erfarenheter och känslor kring 

begreppet sexuella läggningar, vilket synliggjorde deras förhållningssätt och medvetenhet 

kring användandet av begreppet. Utifrån förskolepersonalens resonerande konstruerades olika 

diskurser som “drogs” åt ett överdrivet accepterande gentemot begreppet sexuella läggningar, 

en problematiserande medvetenhet och ett tillåtande förhållningssätt. Dessa diskurser har 
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hjälpt oss att i diskussionen förklara utfallet av vår analys, genom att sätta dessa i relation till 

varandra och på så sätt komma fram till en slutsats.  

Diskussion 

I föreliggande studie är det mest framträdande resultatet att förskolepersonal resonerade kring 

sexuella läggningar genom egna erfarenheter och känslor. Förskolepersonalens konstruerande 

visade på en tillåtande diskurs där problematiseringen synliggjorde en medvetenhet om det 

dilemmat som kan förekomma i samband med användandet av begreppet sexuella läggningar 

på förskolan. 

Nedan diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning samt i relation till föreliggande 

studies syfte och forskningsfrågor; förskolepersonals resonemang som uppstår i ett samtal om  

sexuella läggningar med frågorna “vilka språkliga mönster uppträder när förskolepersonal 

samtalar om sexuella läggningar” och “vilka diskurser skapas utifrån förskolepersonals 

förhållningssätt gentemot begreppet sexuella läggningar.” 

Verktygens roll i förhållningssättet 

Utifrån den forskning vi tagit del av finns vissa aspekter kring sexuella läggningar på 

förskolor som fattas, varpå barnen inom verksamheten blir del utav vissa diskurser som 

förskolepersonal konstruerar. Bland annat visade Gunn (2008) i sitt resultat att det fanns 

förskolor som inte talade om vissa aspekter av sexuella läggningar vilket visar att alla barn 

inte kände sig delaktiga i förskolan. Dock kan vi, utifrån föreliggande studies framträdande 

diskurser, se att det förekommer diskurser som bland annat talade om att förskolepersonal har 

ett tillåtande förhållningssätt. Det här talar för att förskolan skapar sina diskurser utifrån 

individuella resonemang som konstruerar variationer i förskolan.  

    Utifrån vårt resultat synliggjordes aspekter kring vilket förhållningssätt och vilka språkliga 

mönster som framställdes kring sexuella läggningar i förskolan. Detta är något som Dedeoglu, 

Ulusoy och Lammes (2012) även poängterade utifrån deras studie. De visade att 

förskolepersonal arbetade med olika sexualiteter och att de funnit verktyg, som exempelvis 

böcker, som en hjälp till arbetet. Utifrån våra resultat resonerade några av förskolepersonalen 

om just böcker, som verktyg, vilket konstruerade en diskurs som blev tillåtande. På så sätt 

hade förskolepersonalen ett tillåtande förhållningssätt kring sexuella läggningar genom de 

diskurser som konstruerats i resonemangen utifrån vår studie. Linnér (2005) styrker även med 

hennes resultat där pedagoger var villiga att arbeta med sexuella läggningar. Dock nämnde 
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hon en misstanke kring huruvida de faktiskt arbetade med det eller inte (Linnér, 2005). Våra 

resultat kan tyckas sätta sig emot Linnérs (2005) sistnämnda resultat genom 

förskolepersonalens resonemang där vissa menade att ett förhållningssätt gentemot sexuella 

läggningar borde vara en självklar del i verksamheten.  

Problematiken i begreppet 

I resultatet framkom det att förskolepersonalen hävdade att sexuella läggningar skulle flyta in 

i verksamheten precis som andra teman. Någon hävdade även att det inte skulle bli en stor sak 

med olika sexualiteter då det fick motsatt effekt. Trots det visade de ändå på att det fanns 

dilemman med att lyfta sexuella läggningar, vilket var just att använda ordet “sexualitet” 

bland barnen. Förskolepersonalen påvisade därför att det fanns aspekter där de kunde ha ett 

tillåtande förhållningssätt, men att själva begreppet sexualitet var svårt att sätta in i förskolan. 

Det blev tydligt att det fanns ett grundat problem i ordet sexualitet, precis som Gunn (2011) 

och Dedeoglu, Ulusoy och Lamme (2012) även visade i sin studie där de upptäckte att 

förskolepersonal inte valde att arbeta kring sexuella läggningar just på grund av ordet 

sexualitet. Å andra sidan fanns resonemang i föreliggande studie kring att det behövdes en 

förklaring kring begreppet sexualitet om förskolepersonal skulle använda ordet. Det här 

förstod vi som att om förklaringen kunde förstås av barnen, kunde det bli att även barnen fick 

en förståelse för andras sexualiteter. I Kellys (2016) resultat visade hon att normer var på väg 

att förändras men att pedagogerna hade betydelse för vilken riktning denna förändring tog. 

Det kan därför finnas en anledning till att synliggöra de diskurser som konstrueras på 

förskolan, kring sexuella läggningar. Genom Kristins resonemang kring begreppet sexualitet, 

lyfts på vilket sätt det finns möjligheter att konstruera diskurser på förskolan. Det fanns 

anledningar till att ifrågasätta hur arbetet med sexuella läggningar borde gå till på förskolan 

utifrån Linnérs (2005) och  Sauto-Manning och Hermann-Wilmarths (2008) studier. Det här 

då personalen var villiga att arbeta med sexuella läggningar utifrån ett värdegrundsarbete eller 

behövde fler resurser för att vara bekväma i att utföra arbetet. Förskolans värdegrund 

möjliggör kanske främst en medvetenhet kring allas lika värde och bör inte fokusera på 

specifika ämnen. Forskningen berättar att vi kan använda böcker, men vilken nytta gör de i 

det långsiktiga loppet om förskolepersonal inte är bekväma med förhållningssättet kring 

sexuella läggningar?  

Den ständiga balansgången 

Att använda ordet sexualitet på förskolan var som sagt något som flera av förskolepersonalen 

resonerade kring under samtalets gång. De flesta av förskolepersonalen kände inte sig 
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bekväma med att använda begreppet inför barnen. Å andra sidan problematiserade de sitt egna 

förhållningssätt gentemot begreppet sexualitet. Det här genom att visa en öppenhet om att 

begreppet skulle användas precis som andra begrepp i förskolan. Vid ett annat tillfälle började 

förskolepersonalen resonera kring vuxnas förhållningssätt där de menade att detta var av vikt 

att ha i åtanke gentemot barnen. Odenbring (2010) visade i sitt resultat att lärare hade olika 

benämningar och förväntningar på flickor respektive pojkar, vilket konstruerade en 

heteronormativ bild av barn. I föreliggande studie konstruerades en diskurs som ledde till ett 

dilemma i och med att begreppet sexualitet inte togs tillvara på som andra begrepp i 

förskolan. Samtidigt hävdade förskolepersonalen att förhållningssättet skulle spegla en 

trygghet för barnen, vilket på så sätt blev en ny konstruerad diskurs. Genom att ha ett 

förhållningssätt som tyder på en trygghet för barnen, kanske begreppet sexualitet kan 

användas i syfte om att bli ett vardagligt begrepp och därmed skapas inte olika förväntningar, 

som Odenbring (2010) har visat. I exemplet där Ronja väljer att nämna boken “Konrad lussar” 

i samband med att de resonerar kring sexuella läggningar blir det en tankeställare kring vilken 

relevans just det exemplet har till sexuella läggningar. Vad har en pojkes val till att vara Lucia 

för relation till sexuella läggningar? Har vi redan där vissa förväntningar på könet, att när en 

pojke vill klä sig som en flicka antar vi att pojken är homosexuell eller är själva begreppet 

sexualitet för nära förknippat med genus så dessa blir svåra att skiljas åt. Därför frågar vi oss 

vilket slags förhållningssätt vi kan förvänta oss av förskolepersonal om vi inte får kunskapen 

om vad som skiljer dem åt.  

 Förskolepersonalens resonerande kunde tyda på att det fanns olika variationer och 

konstruktioner i deras resonemang som gjorde att tillåtande, att inte överdriva och 

problematiserande diskurser konstruerades. Trots det här kan dessa diskurser ändå bli 

problematiska då det samtidigt fanns ett dilemma kring just begreppet sexualitet, och hur det 

bör och inte bör användas inom verksamheten. Vad händer när barnen får höra begreppet i fel 

sammanhang eller i ett sammanhang som barnen inte förstår? Om begreppet inte lyfts ur det 

normala, finns det chans att själva begreppet konstrueras till något som tystas ner bland 

barnen, att det inte blir lika naturligt att prata om? I och med att förskolepersonalen då lyfter 

att förhållningssättet och en medvetenhet kring olika sexualiteter kan ske oavsett vad det är 

för barngrupp, visar att det finns en vilja att utvecklas. Förskolepersonalen ur Surtees (2008) 

studie visade även dem på en vilja att arbeta med sexuella läggningar om barnen själva tog 

upp det. Dock fanns det en osäkerhet hos dem vid tillfällen då barnen hade frågor kring det 

(Surtees, 2008). Å andra sidan visade Kellys (2012) resultat att barn kan ta emot ett budskap 
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om olika sexualiteter som om det vore ett vardagligt arbete,vilket också blev möjligt att 

begreppet kan ses som ett vardagligt begrepp för barnen. Att det är ett begrepp som inte alla 

känner sig bekväma i att använda visar att det är en balansgång i förhållningssättet med olika 

sexualiteter. Vilket i föreliggande studie har varit det mest framträdande resultatet som vi 

kunnat utläsa.  

Slutsats och didaktiska implikationer 

I slutsatsen beskrivs på vilket sätt föreliggande studie har svarat på frågorna vilka språkliga 

mönster uppträder när förskolepersonal samtalar om sexuella läggningar? 

Samt vilka diskurser skapas utifrån förskolepersonals förhållningssätt gentemot begreppet 

sexuella läggningar? Vi beskriver också studiens betydelse ur ett förskolepedagogiskt 

perspektiv.  

Utifrån föreliggande studie har vi kunnat utläsa att tidigare forskning nämner mycket om 

arbetet i sig kring sexuella läggningar. När föreliggande studies deltagare har resonerat kring 

sexuella läggningar och dess begrepp i förskolan, blir det tydligt för oss att förskolan inte bör 

fokusera på själva arbetet och istället fokusera på förhållningssättet kring begreppet sexuella 

läggningar. Om förskolepersonal låter förskolan genomsyras av ett tillåtande förhållningssätt 

kring sexuella läggningar kanske själva begreppet “sexuella läggningar” inte behöver 

användas i förskolan och därför inte heller avskräcka personal ifrån att faktiskt låta 

förskolepersonal ha ett tydligt förhållningssätt gentemot barnen. Den sammantagna slutsatsen 

som föreliggande studie därför har kommit fram till blir att oavsett vilka verktyg 

förskolepersonalen använder för att skapa en tillåtande diskurs eller på vilket sätt deras 

förhållningssätt synliggörs utifrån deras resonemang, finns ändå ordet sexualitet som ett 

dilemma inom verksamheten. Arbetet med sexuella läggningar på förskolan skapar en viss 

osäkerhet kring hur det bör behandlas och att ordet sexualitet möjligtvis inte är lämpligt på 

förskolan. Det problemet som föreliggande studie har behandlat blir inte att barn på något sätt 

har behandlats annorlunda utifrån förskolepersonalens resonemang, utan visar endast på att 

anledningen till varför arbetet eventuellt kan utebli är på grund av ordet sexualitet och vilken 

känsla det ordet bär med sig.  

    Utifrån vårt framskrivna resultat samt slutsats kan vi härmed försäkra med föreliggande 

studie att det finns olika diskurser och variationer av förskolepersonalens resonemang som 

framhävs när sexuella läggningar diskuteras. På så vis vill vi förklara att den här studien kan 
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användas som en del av förskolepersonals värdegrundsarbete, där förskolepersonalen speglar 

ett visst förhållningssätt gentemot sexuella läggningar. Vi vill genom föreliggande studie visa 

att ett förhållningssätt kan gå långt utan att ett organiserat arbete eller användandet av 

begreppet olika sexualiteter behövs.  

Vidare forskning 

Som vidare forskning hade det varit intressant att fördjupa sig mer i temat sexuella läggningar 

och studera hur de arbetar med det på förskolan. På så sätt hade vi möjligtvis fått fram hur 

temat synliggörs för barnen. Ett annat exempel på vidare forskning som varit intressant hade 

varit att studera vårdnadshavarnas resonemang kring arbetet med sexuella läggningar på 

förskolan. Det här för att få en uppfattning om hur vårdnadshavarna upplever denna typ av 

arbete i förskolan. Vidare forskning skulle kunna vara att forska kring ett långsiktigt arbete på 

förskolan genom till exempel observationer som fokuserar på hur och om det gynnar 

barngruppen i det arbetet. Eftersom Surtees (2008) såg en osäkerhetspraktik i sin studie som 

skiljde sig markant från samtalen, kan det vara intressant att se på vilka olika förhållningssätt 

kring sexuella läggningar utmärker sig på förskolor.  
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Bilaga 

Samtyckesblankett till er på_________________________! 
Hej kära förskolepersonal! Vi är två studenter från Halmstad högskola som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, vilket innebär att vi nu skriver på vårt slutgiltiga examensarbete. Tidigare 

forskning visar på att arbetet med olika sexuella läggningar, på förskolan, har varit problematiskt. Det 

här är något som gjort oss intresserade att ta reda på varför. Examensarbetets syfte är att studera 

förskolepersonals resonemang, i ett samtal, kring barns rätt till sin sexualitet. Med vårt slutgiltliga 

examensarbete vill vi bidra med djupare förståelse om vilken betydelse era resonemang har för 

förskolans verksamhet. 

 

Vi önskar att ha ett samtal tillsammans med er, som kommer utgå från olika ”teman”. Dessa teman rör 

vårt fokus som vi önskar att diskutera tillsammans med er och som är möjliga för er att resonera fritt 

kring. Vi önskar att ni har den drivande rollen i samtalet medan vi (studenter) endast ställer frågor 

utefter vad ni samtalar om. Då vi endast fokuserar på det verbala språket, kommer vi ljudinspela 

samtalet med hjälp av en mobiltelefon. Det vi spelar in kommer att bli analysmaterial till vårt 

examensarbete. Samtalet kommer ta max 30 minuter, beroende på hur lång diskussionen blir. 

 

Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav, som visar på vilka etiska 

ställningstaganden vi kommer förhålla oss till. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras på 

Halmstad Högskolas databas DIVA, som studenter och lärare på högskolan kan ta del av. Genom att vi 

har gett er information om vad ni kommer att delta i, har vi tagit hänsyn till Informationskravet. Trots 

att ni har skrivit under med ert samtycke, får ni under samtalets gång möjlighet att avbryta er 

medverkan när som helst. Om så skulle vara fallet kommer inget material där ni är med att användas.  I 

arbetet kommer era namn att vara fiktiva så att ingen ska kunna känna igen eller utläsa vilka ni är, på 

så vis tar vi hänsyn till Konfidentialitetskravet. Vi följer dessutom Nyttjandekravet som innebär att vi 

tar bort all ljudupptagning som vi har samlat in under samtalet efter avslutad kurs, så vi minskar risken 

för spridning. I och med att vi har gett er all denna information, har vi dessutom tagit hänsyn till 

Samtyckeskravet, varpå vi behöver ert samtycke för att genomföra studien.  

 

Stort tack för att ni tar er tiden att delta och bidra med nya kunskaper! 

Om ni har några frågor, tveka inte med att höra av er till oss!  

Jessika Svensson: tel.nr. 0703569808 mejl: jessve14@student.hh.se 

Elin Tufvesson: tel.nr. 0738281591 mejl: elituf14@student.hh.se  

Handledare Anniqa Lagergren: mejl: anniqa.lagergren@hh.se  

 

Med vänlig hälsning Jessika Svensson & Elin Tufvesson 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

_____Ja, jag samtycker till att delta i studien och att material jag är delaktig i används. 

 

_____Nej, jag samtycker inte till att delta i studien där material jag är delaktig i används. 

 

Underskrift:__________________________________________________________ 

(Påskriven samtyckesblankett lämnas till Jessika Svensson & Elin Tufvesson) 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jessika Svensson

Elin Tufvesson


