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Abstrakt  

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer i 

förskolans verksamhet och vilka normer om familj som träder fram ur förskollärares berättelser. 

Studien vilar på det socialkonstruktionistiska perspektivet där kvalitativa intervjuer genomförts 

för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Studiens resultat visar på att regnbågsbarn 

exkluderas i förskolan om regnbågsfamiljer inte inkluderas och konstrueras i verksamheten. I 

ett vidare perspektiv kan det innebära att regnbågsbarn i förskolan lider av ett utanförskap då 

de inte får sin familjebild bekräftad i verksamheten. Trots detta visar resultatet på en tydlig 

kärnfamiljsnorm i förskollärares berättelser.  

Nyckelord: Förskola, Heteronormativitet, Normer, Regnbågsbarn, Regnbågsfamiljer 

English abstract   

The aim of this study was to find out how preschool teachers construct LGBTQ families in 

preschool and what norms of family emerge from preschool teachers´ stories. The study rests 

on the social constructionist perspective where qualitative interviews were conducted to answer 

the study´s purpose and questions. The result show that LGBTQ children are excluded in 

preschool if LGBTQ families are not included and made visible. In a wider perspective this 

may mean that LBGTQ children in preschool suffer from socially alienation if they do not get 

their family construction confirmed in preschool. Despite this, the results show a clear norm of 

heteronormativity in preschool teachers´ stories.  

Keywords: Heteronormativity, LGBTQ children, LGBTQ families, Norms, Preschool 
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1. Inledning   

Familjen är ett återkommande samtalsämne i förskolans dagliga verksamhet då många barn 

väljer att prata om sin familj. Dock har samhällets kulturella förändringsprocesser bidragit till 

att familjen som konstruktion förändrats genom historien. Familjer kan idag gestalta sig på olika 

sätt i samhället, som exempel regnbågsfamiljer, kärnfamiljer eller ombildade familjer. Barn och 

föräldrar hittar således nya sätt att förhålla sig till ett vidgat familjebegrepp (Höjer, 2012). Trots 

detta har kärnfamiljen fortfarande en stark ställning som normativt ideal i Sverige (Malmquist, 

Hydén & Zetterqvist Nelson, 2012). Vad innebär det för regnbågsbarnen som inte platsar inom 

kärnfamiljsnormen i förskolan? Förskolan är en av de första arenor där barn möter andra 

familjer än den egna där förskolans uppgift blir att synliggöra regnbågsfamiljer i verksamheten 

då alla barn har rätt att få sin värld speglad (Schubert, 2011). Dock belyser Schubert bristen av 

kunskap om regnbågsfamiljer i landets förskolor vilket kan resultera i att barn kan få en snäv 

bild av hur samhället ser ut om pedagoger enbart väljer att beröra det som finns i barngruppen. 

Mina tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning går i linje med tidigare forskning 

som visar att regnbågsbarn och regnbågsfamiljer många gånger osynliggörs i verksamheten 

(Hedge, Averett, Parker White och Deese, 2014; Nordén, 2018). En kultur med 

heteronormativitet i verksamheten kan resultera i att regnbågsbarn känner sig ignorerade och 

exkluderade då barnets identitet och familjeupplevelse inte får någon bekräftelse (ibid.). Detta 

skulle kunna leda till konsekvenser där barn lider av ett utanförskap som redan börjar i förskolan 

vilket innebär att förskolan som institution producerar och reproducerar normer kring begreppet 

familj (Dolk, 2013; Nordén, 2018). I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) beskrivs att 

vuxna är viktiga förebilder där förhållningssättet påverkar barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Skolverket redogör inte hur 

detta arbete ska gå till vilket skapar otydlighet och rum för egna tolkningar om hur 

värdegrunden ska tolkas och omsättas i praktiken (Lundin, 2012). Förskollärare måste således 

kritiskt granska egna uppfattningar och föreställningar kring hur familjer kan se ut eftersom 

inget barn i förskolan får diskrimineras baserat på familjestrukturen (Berger & Luckmann, 

1966; DO, 2015). Med detta som utgångspunkt bidrar denna studie med kunskap om hur 

förskollärare kan konstruera regnbågsfamiljer i förskolans verksamhet.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer i verksamheten.  

 

• På vilka olika sätt konstruerar förskollärare regnbågsfamiljer i verksamheten? 

 

• Vilka konstruktioner om familj framträder i förskollärarnas berättelser?  
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3. Begreppsdefinitioner  

Nedan redogörs för de begrepp som är relevanta i studien. 

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera uttryck/ 

identiteter. Bokstäverna H och B rör någons sexuella läggning, medan T handlar om hur någon 

definierar och uttrycker sitt kön. Q står för queer, som både kan röra sig om sexuell läggning, 

könsidentitet, relationer och sexuell praktik, men som också kan förstås som ett kritiskt 

ställningstagande till dominerande normer (RFSL, 2019).  

Heterosexuell En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av ett 

annat kön än det egna (RFSL, 2019). 

Homosexuell En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av samma 

kön (RFSL, 2019).  

Kärnfamilj Mamma, pappa och deras gemensamma barn (Bäck Wiklund, 2012).  

Regnbågsfamilj Samkönade föräldrar som har barn tillsammans (Bäck Wiklund, 2012). 
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4. Bakgrund  

I följande del redogörs styrdokument, förankringar i lagar samt tidigare forskning som är 

relevant utifrån studiens syfte.  

 

4.1 Styrdokument och lagar  

Förskolan omfattas av styrdokument och lagar där skollagen (SFS 2010:800) beskriver att 

utbildningen ska formas efter människolivets okränkbarhet och frihet, alla människors lika 

värde samt jämställdhet mellan könen. År 2009 kom diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som 

fastslår att inget barn får utsättas för diskriminering i förskolan. Lagen syftar till att motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ”kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (SFS 2008:567, §1). Diskriminering uppstår 

som en följd av en värdering i människors olikheter, vuxnas agerande och språk formar således 

en grund för vilka normer och regler som gäller i verksamheten (DO, 2015). 

I skollagen (SFS 2010:800) framgår det tydligt att de demokratiska värderingarna ska vara 

grundläggande i all utbildning. Lagen framhäver även att varje verksamhet ska bedriva ett 

målinriktat arbete i syfte att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen 

har ett ansvar i att verksamheten varje år upprättar en plan innehållande de åtgärder som behövs 

för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Förskolan måste 

således inneha en likabehandlingsplan och enligt Skollagen måste förskolor även ha en plan för 

kränkande behandling. Dessa två planer går att sammanställa till en plan så länge de svarar mot 

de krav som ställs i lagarna (DO, 2015). 

År 2010 reviderades förskolans läroplan, där det tillkom att inget barn får utsättas för 

diskriminering på grund av kön och att verksamheten ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller (Skolverket, 2010). År 2018 fick förskolan en ny läroplan, Läroplan för 

förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) som trädde i kraft 1 juli 2019. En addering har gjorts där 

inget barn får utsättas för diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Skolverket fastslår såldes att inget barn i förskolan ska bli utsatt för diskriminering på grund av 

”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som 

barnet har anknytning till” (ibid., s. 5). Vuxna är viktiga förebilder där förhållningssättet 

påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle. Verksamheten ska präglas av omsorg till individen där utbildningen ger 

barnen möjlighet att utveckla sin medkänsla och inlevelse i andra människors situation. En 

verksamhet som möjliggör för barn att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra 

människor samt öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt 

(ibid.).   

4.2 Familjen ur ett historiskt perspektiv  

I dagens samhälle kan familjer se ut på olika sätt exempelvis regnbågsfamiljer, kärnfamiljer 

eller ensamstående föräldrar, samtidigt ombildas många familjer där barn och föräldrar hittar 

nya sätt att förhålla sig till ett vidgat familjebegrepp (Höjer, 2012). Begreppet familj har således 
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radikalt förändrats genom historien till idag. Trots att det har varit lagligt att vara homosexuell 

i Sverige sedan år 1944 ansågs det inte socialt accepterat i samhället (Centerwall, 1995). I 

rampljuset hamnade istället familjen som en funktionell enhet ända fram till år 1960, dock fick 

den funktionalistiska synen på familj konsekvenser för kvinnor då endast män fick vara aktiva 

i arbetslivet. Det var under denna tid som kärnfamiljen fick sin teoretiska utformning med 

mannen som familjeförsörjare och kvinnan som en förvaltare av hemmet. Kvinnor och män fick 

olika roller då arbetsfördelningen var uppdelad efter kön. Moderns uppgift bestod av att ta hand 

om familjekollektivets gemenskap, omsorg, sammanhållning och känslor medan fadern 

förmedlade samhällets kulturella koder- och regler (Bäck Wiklund, 2012). 1970-talet präglades 

av en optimistisk era då Sverige strävade efter att bli världens mest jämställda land. Under 

denna tidsperiod fick kvinnor börja ta sig in i samhälls- och arbetslivet. Det fanns även en tro 

till kvinnors och mäns lika positioner i familjen, arbetslivet och samhället i övrigt, här gick även 

Socialstyrelsen in och tog bort homosexualitet som en psykisk sjukdom år 1979 (Centerwall, 

1995). Trots att Sverige hade kommit en bit på vägen avvisade alla statliga utredningar 

samkönade pars föräldraskap. Ett exempel hämtat från 1984 års statliga utredning: ”Den 

homosexuella familjen måste först accepteras som en naturlig del i samhället innan två 

människor av samma kön bör ges möjlighet att adoptera gemensamt” (SOU 1984:63, s. 22).  

Under 1990-talet skedde en kulturell förändring i samhället där fokus hamnade på den 

demokratiska familjen, en familj som skulle bygga på känslomässig och sexuell frihet, 

ömsesidiga rättigheter och skyldigheter samt ett gemensamt föräldraskap (Bäck Wiklund, 

2012). Bäck Wiklund uttrycker att i och med detta dödförklarades den traditionella kärnfamiljen 

av många forskare då förändringarna innebar att kvinnan var fri att välja att ingå i vilka 

relationer hon själv önskade och för männen innebar förändringen att identiteten inte längre 

kunde kopplas till enbart arbete och karriär. Kvinnor och män placerades således inför nya 

utmaningar där de som individer skulle mötas på lika villkor. I ett vidare perspektiv har 

förändringarna inneburit att människor har haft svårt att bygga långvariga och stabila relationer. 

Antalet separationer har således ökat vilket innebär att många barn lever i två familjer. 1990-

talets kulturella förändringar öppnade även upp dörrar för samkönade familjer då regeringen år 

2001 gav ut den statliga utredningen SOU 2001:10, ”Barn i homosexuella familjer”. Forskning 

visade att barn till homosexuella föräldrar utvecklas både psykologiskt och socialt på liknande 

sätt som barn med heterosexuella föräldrar. Utredningen fastställde att homosexuella föräldrar 

kan erbjuda barn en god omsorg, omvårdnad och gynnsamma uppväxtvillkor precis som 

heterosexuella föräldrar kan göra. Betänkandet slutade med en lagändring som trädde i kraft år 

2003, där samkönade par har möjlighet ansöka om adoption. En ytterligare lagändring skedde 

år 2006 vilket innebär att det är tillåtet för två kvinnor att få hjälp med assisterad befruktning 

via insemination eller IVF. 

4.3 Regnbågsfamiljer   

Regnbågsfamiljer definieras av samkönade föräldrar som har barn tillsammans (RFSL, 2019). 

Det finns begränsat med forskning gjord inom fältet för regnbågsfamiljer dock har de sociala 

förändringsprocesserna i samhället lett till att samkönade par har haft mer rättigheter de senaste 

tretton åren (Nordén, 2018). Förändringarna i samhället har inte skett genom någon slump utan 

bakom framgångarna står HBTQ-rörelsen som kämpat och påverkat både lagstiftningen och 
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människors attityder i allmänhet (RFSL, 2019). I korthet har lagförändringar gällande olika 

regler öppnat upp och skapat nya möjligheter för samkönade par att skaffa barn i Sverige. 

Förändringarna som skedde i början av 2000-talet bidrog även till att familjerna idag benämns 

som regnbågsfamiljer och deras barn som regnbågsbarn (Nordén, 2018).  

I ett vidare perspektiv innebär det att förskolan är en av de första arenor där barn möter andra 

familjer än den egna. Förskolans uppgift blir att konstruera regnbågsfamiljer i verksamheten då 

alla barn har rätt att få sin värld speglad (Schubert, 2011). Schubert beskriver några viktiga 

aspekter som pedagoger bör tänka på när de möter en familj med två mammor eller två pappor. 

Schubert menar att människor måste förstå att båda mammorna är riktiga mammor oavsett vem 

som har fött barnet, samma gäller för två pappor, båda papporna är riktiga pappor oavsett om 

någon av dem är biologisk far till barnet eller ej. Alla barn har inte en mamma eller pappa, 

begreppen mamma och pappa är socialt konstruerade vilket innebär att begreppen innefattar 

mycket mer än att donera spermier eller ägg. En mamma och en pappa är således sociala figurer 

som finns för barnet och en donator är inget annat än en donator som gett en fantastisk gåva. 

Schubert belyser även bristen av kunskap om regnbågsfamiljer i landets förskolor vilket 

resulterar i att barn kan få en snäv bild av samhället om pedagoger enbart väljer att beröra det 

som finns i barngruppen. Förskolans uppgift är betydligt större, det är i verksamheten 

som många grundläggande värderingar formas.  

Många människor som arbetar med barn tänker kanske, vi tar det när det blir aktuellt, 

det vill säga när det kommer en regnbågsfamilj till vår verksamhet. Men lyssna själv 

på hur det låter och ta andra liknande exempel, till exempel vi pratar inte om barn med 

annan etnisk bakgrund än den typiskt svenska, förrän de kommer till vår verksamhet 

och så vidare (Schubert, 2011, s. 4). 

4.4 Normer i förskolan  
Normer är med och påverkar samt bidrar till förskollärares föreställningar om vad en familj är 

och hur en familj kan gestaltas. I ett vidare perspektiv skapar även förskollärare normer om 

familjen som bidrar och påverkar barns föreställningar om hur en familj kan se ut (Andersson 

Tengnér & Heikkilä, 2017). Normer uppstår genom upprepade handlingar och kan beskrivas 

som oskrivna regler i samhället där normerna utgör en ram för vad som är normalt respektive 

avvikande beteende i samhället (ibid.). Då normer är outtalade och svåra att identifiera kan det 

vara svårt att känna av vilka normer som finns omkring oss. Det kan vara ännu svårare att få 

syn på dessa om vi själva följer dem (Ambjörnsson, 2016; Butler, 2006; Dolk, 2013). Butler 

(2006) beskriver normernas dubbla natur där normerna många gånger begränsar samt kränker 

människor och bör av den anledningen bekämpas, å andra sidan vägleder normer oss i 

samhällets gällande regler och sociala sammanhang.  

Maja har två mammor men ingen pappa …. Maja brukar leka mamma, mamma, barn 

men kompisarna lekar alltid mamma, pappa, barn, Det tycker Maja är konstigt. Ibland 

frågar kompisarna varför Maja har två mammor men ingen pappa. Då brukar Maja 

fråga kompisarna varför de har en mamma och inte två och sen är det inget mer med 

det (Schubert, 2011, s.  9). 
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Andersson Tegnér och Heikkilä (2017) uttrycker att normer i sig inte är fel, dock kan det finnas 

normer som begränsar individens rättigheter, utveckling och lärande i förskolan. Ett exempel 

på detta är heteronormen som bygger på föreställningen om att alla är heterosexuella och önskar 

leva i heterosexuell tvåsamhet (Lundin, 2012). Regnbågsfamiljer kan på så vis ses som en 

utmaning av heteronormen då kärnfamiljen fortfarande har en stark ställning som normativt 

ideal i Sverige (Malmquist et al., 2012). Heteronormen är uppbyggd av beståndsdelar som är 

nödvändiga för att den ska kunna fortsätta existera. Den första beståndsdelen är mellan en 

kvinna och man vilket berör alla förväntningar kopplade till båda subjektspositionerna. Den 

andra beståndsdelen är mellan hetero- och homosexualitet, exempelvis en person som 

kategoriseras som kvinna förväntas älska den person som kategoriseras som man 

(Ambjörnsson, 2016).  

För att kunna undersöka hur heteronormen skapas, upprätthålls och fungerar används begreppet 

heteronormativitet som syftar till de institutioner, lagar, relationer, strukturer och handlingar 

som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt och naturligt (Ambjörnsson, 2016). 

Genom att använda begreppet heteronormativitet ges möjligheter att granska själva 

normsystemet där fokus inte ligger på människans sexualitet utan de system som understödjer 

ett visst sätt att strukturera livet. En kultur med heteronormativitet i förskolan kan således leda 

till konsekvenser där barn antingen inkluderas eller exkluderas vilket ger barn inom normen 

fördelar och de barn som faller utanför normen osynliggörs eller lider av utanförskap (ibid.).  

Förskolans personal har på så vis ett stort ansvar i att bemöta, bekräfta och upptäcka det unika 

i varje enskilt barn då alla barn föds med olika personligheter, har olika behov och förmågor 

och kommer från olika familjeformer (Brodin & Hylander, 1998). I ett vidare perspektiv 

innebär det att förskolan har ett stort ansvar i att förmedla och förankra respekt för de 

grundläggande värden som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018). Det blir 

således personalens uppgift att fostra barnen till demokratiska medborgare. Förskolans läroplan 

redogör dock inte hur detta arbete ska gå till vilket skapar otydlighet och rum för egna 

tolkningar menar Lundin (2012). Lundin uttrycker att det finns förgivettaganden hos lärare som 

grundar sig i en tro på att det råder enighet om hur värdegrunden bör tolkas och omsättas i 

praktiken. Dock behöver denna uppfattning problematiseras för att skapa en djupare förståelse.  

4.5 Tidigare forskning  

Tidigare studier beskriver hur pedagoger talar om förskolan som en pedagogisk praktik 

(Granbom, 2011; Palla, 2009).  Granboms (2011) avhandling visar på två olika mönster i 

pedagogernas berättelser, ”förskolan som en plats för alla” och ”förskolan som en plats för 

några”. Verksamheten ska vara en plats där alla tillåts vara olika och på så vis kan barn utveckla 

sitt sätt att se på och möta olikheter i framtiden (Granbom, 2011; Palla, 2009). För att lyckas 

skapa en inkluderande förskola krävs professionella och kompetenta förskollärare som kan 

möta varje barn utifrån barnets tidigare erfarenheter och förutsättningar. Detta förutsätter en 

gemensam samsyn i arbetslaget som skapas genom kommunikation och dialog. Då normer 

produceras genom språket beskrivs språket som en stor maktbärande faktor (Granbom, 2011). 

Samtidigt beskriver andra studier hur ett normkritiskt arbetssätt kan skapa inkludering och vara 

ett verktyg i arbetet med likabehandling, där det normkritiska arbetssättet kan hjälpa pedagoger 
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att medvetengöra och synliggöra de villkor som ligger till grund för normers framkomst och 

fortsatta existens (Langmann & Månsson, 2016). Samtidigt handlar det om att synliggöra vilka 

konsekvenser normer har och vad som händer med de barn som inte platsar inom normens 

ramar (Dolk, 2013; Langmann & Månsson, 2016). I ett vidare perspektiv handlar det om att 

synliggöra, förändra och kritisera de olika maktproducerande processerna som finns i vardagen 

(Dolk, 2013).  

Gustavsson och Schmitts (2011) visar i en studie att det finns en förståelse utifrån förskollärares 

erfarenheter att alla barns familjer bör uppmärksammas i verksamheten, dock upplever lärare 

att det finns begränsat med material att arbeta utifrån, exempelvis böcker som berör 

regnbågsfamiljer. Lärarna menar att de försöker undvika att peka ut regnbågsfamiljer som 

annorlunda, samtidigt upplever dem att de måste prata om olikheter för att alla barn ska känna 

sig sedda och inkluderade i verksamheten. Studien berör ett exempel där ett barn väljer att inte 

prata om sin familj då skolan inte tar upp andra familjeformer än den klassiska kärnfamiljen. I 

en studie av Dolk (2013) belyses hur makt i första taget inte verkar genom lagar och regler utan 

genom normer och normalisering. Normer är på så vis tydligt kopplade till makt eftersom 

människor både medvetet och omedvetet anpassar sina tankesätt och viljor efter dem. Barn 

handlar således efter de krav, förväntningar och önskemål som finns omkring dem (Jonsdottir, 

2007). Detta innebär att barn kommer att bära upp den normativa bild av hur barn förväntas 

vara och redan i tidig ålder börja granska sig själva och se vad som är avvikande och upplevs 

som fel utifrån de vuxnas bemötande (Nordin Hultman, 2004).  

Goldberg (2014) framhåller i en studie vikten av att anpassa förskolans miljö till att vara mer 

inkluderande för fler familjeformer än den klassiska kärnfamiljen för att på så vis att motverka 

exkludering. I relation till Goldberg framhåller Cloughessey och Waniganayake (2014) att 

förskolans miljö och material sänder ut normer om familjen vilka kommer till uttryck genom 

att förskollärare enbart väljer att synliggöra kärnfamiljen. Genom detta signaleras ett budskap 

till både barn och vårdnadshavare om vad en familj är och bör vara. Dolk (2013) och Nordén 

(2018) menar således att förskolan som institution producerar och reproducerar normer om 

begreppet familj. Då förskolans personal är medskapare av normer kan det upplevas som en 

utmaning att kritiskt granska den egna barn- och etiksynen. I ett vidare perspektiv handlar det 

om att våga erkänna både för sig själv och andra att alla barn kanske inte behandlas likvärdigt 

(Eak-Karlsson, 2012). Herman-Wilmarth och Souto-Mannings (2008) framhåller i en studie att 

pedagoger många gånger upplever en rädsla inför att ta upp ämnen som kan väcka nyfikna 

frågor hos barnen. Slutsatserna i studien betonar att personalen måste börja våga lyfta fram och 

prata om HBTQ för att avdramatisera ämnet. Studien lyfter hur tidigare forskning visat på 

positiva effekter av att låta barn och elever prata om olika familjeformer i verksamheten. 

Genom böcker, lek och diskussioner har barn kunnat vidga sin bild av hur en familj kan se ut.  

Hedge et al. (2014) har genomfört en amerikansk studie där de undersöker lärares attityder till 

förskolebarn med samkönade vårdnadshavare. Studien visar en överlag positiv attityd till 

homosexualitet. En anledning till detta tros vara det faktum att det blir allt vanligare med 

HBTQ- familjer. Trots den positiva attityden visar resultatet på att lärarens attityd kan ha en 

negativ inverkan på barnets självkänsla. Studien betonar att lärare måste kritiskt granska egna 
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uppfattningar och föreställningar om hur familjer kan se ut eftersom inget barn får diskrimineras 

baserat på familjestrukturen. En kultur med heteronormativitet i verksamheten kan resultera i 

att barn till HBTQ-föräldrar känner sig ignorerade och exkluderade då barnets identitet och 

familjeupplevelse inte får någon bekräftelse. Studien framhäver vikten av att ge 

högskolestudenter verktyg och kompetenser i bemötandet av ett vidgat familjebegrepp. Burt, 

Gelnaw och Lessers (2010) studie visar på liknande resultat, trots att det är personalens uppgift 

att se till att alla barn och familjer inkluderas i förskolan pekar resultaten på att familjer som 

avviker från normen ofta osynliggörs i verksamheten. Det är således personalens uppgift att 

skapa en inkluderande förskola för alla eftersom generaliseringar, kränkningar eller 

diskriminering av barn inte är förenligt med förskolans värdegrund (DO, 2015; Skolverket, 

2018). Som verktyg i arbetet kan exempelvis böcker, spel, pussel, dockor och bilder användas 

för att synliggöra en mångfald av olika familjeformer (Burt et al., 2010). 

Gansen (2017) synliggör i sin studie hur verksamheter utmanar heteronormen genom att 

pedagoger visar acceptans för andra sexualiteter än den heterosexuella. Detta kan komma till 

uttryck genom att pedagogen förklarar för barnen att kvinnor kan gifta sig med varandra samt 

bekräftar barn att det går att vara två mammor eller två pappor i en lek genom att vara aktiv i 

konversationerna mellan barn. I relation till Gansen betonar Malmquist och Wurm (2018) att 

för att lyckas inta ett professionellt bemötande av regnbågsfamiljer krävs öppenhet och kunskap 

där öppna frågor kan fungera som en strategi i möten med nya familjer. Malmquist och Wurm 

framhåller även hur subtila uttryck av fascination kan förekomma hos pedagoger vilket antyder 

på att en viss sexualitet avviker från normen. Detta kan komma till uttryck genom att pedagoger 

utbrister “vad roligt med två mammor!”  i stället för att möta barnet eller föräldrarna på samma 

sätt som heteronormativa barn och föräldrar möts.  

I Nordéns (2018) avhandling intervjuades barn till samkönade föräldrar i syfte att ta del av deras 

erfarenheter och upplevelser från bland annat förskolan och skolans värld. Avhandlingen 

speglar den starka heteronormen som finns i både förskolan och skolan där barn och elever 

många gånger behöver försvara sin familj genom olika strategier. I avhandlingen blev det 

tydligt att informanterna kände ett behov av att utbilda och informera omgivningen på grund av 

den bristande kunskap som finns inom området. Flera informanter beskriver skolan som 

bristfällig då lärare saknar både kompetenser och förtroende gentemot de barn och elever som 

har en annan familjesammansättning än den klassiska kärnfamiljen. Studien visar på en brist 

kring lärares medvetenhet och förståelse tillika ett bristande förhållningssätt gentemot 

regnbågsbarn. I skolan finns en avsaknad av respekt för HBTQ-personer då alla diskussioner 

upplevs som heteronormativa och alla antas passa in i den heteronormativa ramen. 

Informanterna upplevde att ett utbildande av omgivningen leder till mindre fördomar och större 

acceptans. Regnbågsbarn möter således en ökad förståelse genom att stå upp för sin 

familjekonstellation. Denna strategi började en del av deltagarna använda redan i förskolan som 

ett sätt att skydda sig från omgivningens okunskap. En annan strategi som berörs är döljande 

där informanter medvetet undvikit samtalsämnet för att skydda sig själva från att bli utsatta 

(ibid.). 
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5. Teoretisk utgångspunkt  

Denna studie utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet där perspektivet bidrar till att 

synliggöra vilka normer om familj som konstrueras av förskollärare och på vilka olika sätt 

förskollärare konstruerar regnbågafamiljer i verksamheten. Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet uppmanar människor att ta en kritisk inställning till våra förgivettagna sätt att se 

och förstå världen och oss själva (Burr, 2015). Berger och Luckmann (1966) menar att 

människor blir till och formas i relation till sin omgivning. Vår kultur och tid präglar och 

påverkar vilka människor vi förväntas vara och hur familjer förväntas se ut i samhället. Världen 

och kunskap beskrivs som socialt konstruerade av oss själva genom interaktion och delaktighet. 

Människor deltar aktivt i konstruktionsprocessen och blir till i olika sammanhang där sanning 

ses som gemensam kunskap och är under ständig förändring (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). 

Familj som konstruktion har producerats genom mänskliga handlingar och förändrats genom 

historien vilket innebär att familj bör ses som en konstruktion snarare än verklighet (ibid.). 

Genom att se familjen som en social konstruktion öppnas möjligheter till att ifrågasätta det 

förgivettagna i ett visst synsätt och samtidigt skapas möjligheter till att förstå att det finns flera 

sätt att se på familjen (Bäck-Wiklund, 2012). Det handlar om att dekonstruera fenomenet familj 

där fokus istället flyttas till dess meningsskapande strukturer. Det traditionella sättet att tänka 

om familj lösgörs och ger möjlighet till människors eget sätt att tänka och tala om familj (ibid.). 

Dock kan historien och kulturen se annorlunda ut i andra delar av världen vilket innebär att 

världen förstås och benämns olika beroende på vart i världen människan befinner sig (Berger 

& Luckmann, 1966).  

I det socialkonstruktionistiska perspektivet är språket en viktig del där språket avgör vilka 

möjligheter och begränsningar individen får (Davis, 2003). Språket används inte enbart som en 

kanal för kommunikation utan språket konstituerar världen och ger den mening, vilket innebär 

att språkets uppbyggnad ger konsekvenser för hur vi väljer att döpa världen (Börjesson, 2003). 

Familj som konstruktion är skapad genom social interaktion och är en produkt av 

kommunikationsprocesser där våra antaganden faller inom begreppets innebörd (Allwood & 

Erikson, 2017). Sociala konstruktioner bidrar således till att skapa vår bild av vad som är 

normalt respektive onormalt i samhället, som exempel ses konstruktionerna heterosexualitet 

och kärnfamilj som normen och konstruktionerna homosexualitet och regnbågsfamilj som 

avvikande (Allwood & Erikson, 2017; Ambjörnsson, 2016). Socialkonstruktionismen betonar 

oss att inta en kritisk ställning till förgivettagna sätt att förstå omvärlden och oss själva, vilket 

innebär att förskollärare bör kritiskt granska sitt sätt konstruera familj i verksamheten då både 

förhållningssätt och språk påverkar samt bidrar till barns uppfattningar om vad som anses 

normalt respektive avvikande beteende i samhället (Davis, 2003; Skolverket, 2018).  
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6. Metod  
I denna del redovisas val av metod för studien. I början beskrivs den kvalitativa 

forskningsansatsen för att sedan beskriva urval och val av aktuell metod för studien. Till sist 

beskrivs genomförande och etiska principer.  

6.1 Kvalitativ forskningsansats  

Kvalitativa metoder kan beskrivas som en motsats till kvantitativa metoder där den kvalitativa 

ansatsen strävar efter att få kunskap om samhället genom olika typer av sinnesdata, som till 

exempel syn och hörsel (Ahrne & Svensson, 2015). Metoden kan beskrivas som ett 

övergripande begrepp för alla typer av metoder som innefattar intervjuer, observationer och 

analyser av texter. Denna metod lämpar sig när människan vill få tag i andra människors 

upplevelser, känslor, tankar eller få syn på hur makt opererar (ibid.). Den kvalitativa 

forskningsansatsen är central för denna studie då syftet är att få tag på hur förskollärare 

konstruerar regnbågsfamiljer i förskolan.  

6.2 Urval  

I denna studie har tre förskollärare från olika förskolor i Norrbotten medverkat. Urvalet har 

skett genom ett konsekutivt urval vilket innebär att på förhand välja ut kategorier av 

respondenter, i detta fall förskollärare (Harboe, 2013).  

6.3 Kvalitativ forskningsintervju   

Då studien är av kvalitativ karaktär valdes intervju som datainsamlingsmetod (Ahrne & 

Svensson, 2015). Studiens syfte är att få ta del av förskollärares beskrivningar om hur de 

konstruerar regnbågsfamiljer i verksamheten. Utifrån detta har intervju använts som 

datainsamlingsmetod vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar möjliggör en förståelse för den 

intervjuades perspektiv. Bryman (2011) framhåller att intervjuer ger möjlighet att få mer 

detaljerade svar i jämförelse med enkäter som inte möjliggör en bredare bild av något. Intervju 

som metod gav mig möjlighet att ta del av respondenternas beskrivningar om hur de konstruerar 

regnbågsfamiljer i verksamheten och svarar därmed mot studiens syfte. 

Bryman (2011) framhåller att det finns olika typer av intervjuer i kvalitativ forskning som 

exempel ostrukturerade, strukturerade och semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade 

intervjuer ger intervjuaren möjlighet att ändra formuleringar och ordningsföljd på frågorna där 

intervjuaren ofta har en färdig lista med olika teman eller mer allmänna frågeställningar. Ett 

annat alternativ är strukturerade intervjuer som utgår från ett fastställt frågeschema där frågorna 

ställs i samma ordning till alla respondenter i syfte att utföra så likartade intervjuer som möjligt. 

Denna studie grundar sig på den semistrukturerade intervjun som enligt Bryman innebär att 

forskaren utgår från ett frågeschema (se Bilaga 2) med ett antal förbestämda frågor gällande 

forskningsämnet. Semistrukturerade intervjuer upplevs som flexibla där intervjun ger stor frihet 

åt respondenten att utforma sina svar på eget sätt. Bryman betonar att det ger frihet till forskaren 

då ordningsföljden på intervjufrågorna kan ändras och det blir möjligt att ställa följdfrågor till 

respondenten i syfte att få djupare svar.  
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6.4 Genomförande  

Inledningsvis kontaktades förskolornas rektorer via e-post med en förfrågan om deltagande. 

Rektorerna skickade därefter ut mina kontaktuppgifter till de förskollärare som deltog i studien. 

Vid den första mejlkontakten informerades förskollärarna om studiens syfte och då bestämdes 

även tid och plats för när intervjuerna skulle äga rum. Vid ett senare tillfälle skickades 

information- och samtyckes brev via e-post till förskollärarna där information om studien 

framgick (Bilaga 1). Samtliga intervjuer genomfördes i förskollärarens verksamheter under 

arbetstid. Trost (2010) framhåller att miljön ska vara ostörd under intervjun därmed satt vi i ett 

avlägset rum vilket gav möjlighet till att sitta ostört.  

Samtliga intervjuer tog cirka 30 minuter och spelades in via en inspelningsapplikation på en 

smartphone. Bryman (2011) uttrycker att det kan vara en svårighet att enbart anteckna ner vad 

respondenten säger, därutav kan det vara en stor fördel att spela in intervjuerna. Genom att spela 

in intervjuerna skapades möjlighet att fokusera på det som respondenten sa under intervjun 

(Bell & Waters, 2016). Inspelningen skapade även möjligt att lyssna på intervjun flera gånger 

i syfte att finna teman och upptäcka sådant som missats vid intervjutillfället (ibid.). Bryman 

(2011) framhåller att inspelning även underlättar vid transkriberingen där intervjuaren har 

möjlighet att gå tillbaka i materialet i syfte att få tag i vad respondenterna säger och hur de säger 

det. Samtliga intervjuer genomfördes under olika dagar och gav möjlighet till transkribering 

direkt efter intervjun (ibid.). Under samtliga intervjuer ställdes följdfrågor i syfte att få tag i mer 

utvecklade svar och för att vara säker på att ha uppfattat svaren på rätt sätt, detta för att inte 

riskera att tolka något svar felaktigt.  

6.5 Etiska principer  

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer: Sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Sekretess innebär att respondenterna fick information 

om att materialet endast skulle användas i detta examensarbete, när arbetet blir godkänt kommer 

allt material att förstöras och den färdiga studien kommer att publiceras på www.ltu.se. I 

samtyckesbrevet framgick det att publiceringen innebär att vem som helst kan läsa och ta del 

av mitt arbete. Tystnadsplikt innebär att forskaren inte delger uppgifter som skulle kunna 

avslöja vem respondenten är. Anonymitet i denna studie avser att respondentens identitet är 

anonym. Det går inte att veta vilket kön respondenten har eller vad respondenten heter. Det går 

däremot att veta vad personen arbetar med, dock går det inte att spåra vilken förskola. Forskaren 

har värnat om respondenternas integritet genom att de inte har pratat om sina privatliv utan om 

förskolans verksamhet. 

 

6.6 Analys och bearbetning av materialet 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att bearbetningen av data brukar utgå från tre 

grundläggande arbetssätt som består av att sortera, reducera och argumentera. Sortera handlar 

om att få ordning på analysen då kvalitativa studier brukar ha stora mängder material som 

forskaren måste förhålla sig till. Allt material transkriberades således efter intervjuerna för att 

underlätta det fortsatta arbetet framåt. Sedan skrevs materialet ut för att få en bättre överblick 

över det insamlade materialet. Det första steget i sorteringen var att sortera materialet utifrån 

frågorna i intervjuguiden. Frågorna och svaren klipptes därmed ut och varje förskollärares 

http://www.ltu.se/
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intervjusvar placerades under respektive fråga på ett bord. Materialet lästes sedan igenom ett 

flertal gånger i syfte att hitta mönster, se likheter och skillnader i förskollärares beskrivningar. 

I reduceringsfasen valdes material bort som inte var relevant utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att reducering av material innebär att 

bemöta representationsproblemet som handlar om omöjligheten i att presentera allt material. 

Efter detta togs sorteringen återigen vid då varje intervjusvar granskades under respektive fråga 

i syfte att se om något svar kunde sorteras under någon av de andra intervjufrågor. 

Understryckningspennor i olika kulörer användes för att sortera materialet utifrån fyra teman, 

Regnbågsfamiljer, Kärnfamiljen som norm, Svårigheter och Möjligheter. I och med detta 

reducerades materialet ytterligare en gång. Det sorterade och analyserade materialet ledde till 

rubrikerna Svårigheter att synliggöra regnbågsfamiljer, Familj konstrueras i bemötandet, 

Förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer, Barn konstruerar regnbågsfamiljer och 

Förskollärare konstruerar en förstärkt heteronorm. Rennstam och Wästerfors beskriver 

analysens sista del som handlar om att argumentera materialet genom tolkningar och 

förklaringar. Materialet under varje rubrik analyserades i syfte att hitta mönster eller se likheter 

och skillnader. Det socialkonstruktionistiska perspektivet har bidragit med en möjlighet att 

undersöka hur förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer i verksamheten och vilka normer om 

familj som konstrueras av förskollärare.  
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7. Resultat  
I denna del kommer studiens resultat att presenteras utifrån de intervjuer som genomfördes med 

tre förskollärare. Resultatet kommer att presenteras utifrån de teman som framkommit. 

Underrubrikerna ett till tre besvarar studiens första forskningsfråga, På vilka olika sätt 

konstruerar förskollärare regnbågsfamiljer i verksamheten? Underrubrikerna fyra och fem 

besvarar studiens andra forskningsfråga, Vilka konstruktioner om familj framträder i 

förskollärarnas berättelser? 

 

7.1 Svårigheter att konstruera regnbågsfamiljer 

Resultatet visar att det finns svårigheter gällande hur verksamheten ska konstruera 

regnbågsfamiljer. Förskollärarna i studien uttrycker att de tillsammans med arbetslaget samtalat 

om regnbågsfamiljer, två av förskollärarna hade svårigheter att berätta vad samtalen resulterade 

i vilket tyder på att samtalen inte bidrog till något konkret fortsättningsarbete. Resultatet visar 

att en förskollärare tillsammans med arbetslaget utfört praktiskt arbete genom att granska och 

ändra om i dokument avsett för vårdnadshavare. Genom att kritiskt granska verksamhetens 

dokument fick arbetslaget syn på hur kärnfamiljen även konstrueras i skrift. Detta kan komma 

till uttryck genom att det står mamma och pappa i olika dokument istället för vårdnadshavare. 

Begreppet vårdnadshavare kan på så vis upplevas som ett mer neutralt begrepp som inkluderar 

och välkomnar fler familjeformer i verksamheten. Resultatet visar även att förskolläraren 

tillsammans med arbetslaget samtalat om regnbågsfamiljer.  

 

Vi har pratat jättemycket, dels gått igenom kön, identitet och sexualitet, pratat om olika 

begrepp kopplade till sexuella läggningar och heteronormen. 

 

Genom att förskolläraren visar på en medvetenhet om olika begrepp kopplade till genus, 

sexuella läggningar och heteronormen tyder detta på en kunskap i arbetet att konstruera 

regnbågsfamiljer. Samtidigt speglar citatet att kommunikation och dialog är viktigt i arbetslaget 

för att skapa en förståelse för hur normer kan påverka och eventuellt begränsa individens 

rättigheter, utveckling och lärande i förskolan. Två av förskollärarna upplever en del svårigheter 

i att konstruera regnbågsfamiljer i verksamheten. Som exempel ges brist av kunskap och tid då 

pedagogerna inte har fått gå någon kompetensutbildning inom området och där tiden inte räcker 

inte till för att läsa på mer om ämnet. En ytterligare del handlar om att arbetslaget många gånger 

fastnar i gamla banor och blir hemmablinda i verksamheten. Resultatet visar även att en 

svårighet skulle kunna vara ett motstånd som kommer utifrån. 

  

Inte här inom dem här väggarna men att man kan få en problematik som kommer 

utifrån, inte för barnen och pedagogerna men kanske ett tryck utifrån, en typ av 

trångsynthet och oförståelse. 

  

 

Genom att förskolläraren använder begreppen trångsynthet och oförståelse visar resultatet att 

normer i samhället många gånger utgör en ram för vad som är anses vara ett normalt respektive 

avvikande beteende. Dock ska förskolan utgöra en verksamhet där barn har rätt att utveckla sin 

öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Resultatet visar 
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att en av förskollärarna inte upplever några svårigheter i arbetet med att konstruera 

regnbågsfamiljer då hen tillsammans med arbetslaget läst och samtalat mycket om HBTQ 

relaterade frågor. Genom att förskollärare filmar sig själva i verksamheten kan en medvetenhet 

skapas om hur och vilka normer om familj som konstrueras. 

Det sitter som i ryggmärgen då vi arbetat med genus i många år och filmat oss själva 

ganska mycket, dels för att få syn på hur vi gjorde, hur vi inte gjorde och vad vi trodde 

vi gjorde.  

Detta tyder på att det finns en vilja och ett intresse från förskolläraren och arbetslaget att 

synliggöra hur förhållningssätt och språk är med och konstruerar verksamheten. Det måste 

således finnas ett intresse från förskollärare i arbetet att konstruera regnbågsfamiljer då det inte 

alltid finns möjligheter till kompetensutbildning inom området. När förskollärare väljer att inte 

prata om regnbågsfamiljer tillsammans med barngruppen konstrueras normer om kärnfamiljen 

omedvetet. I ett vidare perspektiv innebär det att varje arbetslag bör prata om hur värdegrunden 

ska tolkas och omsättas i praktiken då alla barn har rätt att få sin familjeform bekräftad i 

verksamheten.   

 

7.2 Familj konstrueras i bemötandet 

Förskollärarna i studien är överens om att regnbågsbarn och regnbågsfamiljer bör få samma 

bemötande i förskolan som kärnfamiljer och barn i kärnfamiljer får.  En av förskollärarna har 

inte haft regnbågsfamiljer i verksamheten men förutsätter att bemötandet skulle vara likvärdigt 

och att ämnet förmodligen skulle komma på tal på ett helt annat sätt. Två av förskollärarna har 

haft eller har regnbågsbarn i verksamheten. En av förskollärarna upplever ett dilemma i 

bemötandet av regnbågsfamiljer trots att hen har erfarenheter av regnbågsbarn i verksamheten.  

 

Ja men det kan ju också vara så att det är lite bökigt eller vad man ska säga, om det är 

mamma och mamma. Särskiljer man dem på något sätt eller säger man namnet eller ja.  

 

Det kan tolkas som att förskolläraren upplever det lättare att bemöta en familj med en mamma 

då hen kan utgå från den normativa kärnfamiljen där det bara finns en förälder av samma kön. 

Resultatet visar även att pedagoger bör vara inkännande och lyssna på vad vårdnadshavare 

berättar och sedan utgå från det.  

 

Att man kan bemöta alla, att man inte tar för givet när en familj kommer att det är en 

mamma och pappa, utan att det ser lite olika ut och att man pratar och får bestämma 

själv. Ja men hur man vill bli kallad, om det är mamma och mamma eller om det är 

mamma och ett namn, det bestämmer föräldrarna och säger till oss. Det sitter mycket i 

förhållningssättet att inte ta för givet. 

 

Genom att förskollärare har ett öppet förhållningssätt och är lyhörda till att familjer kan se olika 

ut skapas möjligheter att konstruera regnbågsfamiljer. Ett öppet förhållningssätt är således en 

förutsättning i arbetet att konstruera en inkluderande och välkomnade förskola för alla barn och 

familjer. I ett vidare perspektiv innebär det att pedagoger inte kan ta för givet att alla barn 

kommer från en normativ kärnfamilj. Förskollärare bör således inte bemöta alla familjer 
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heteronormativt utan inneha ett öppet förhållningssätt till att familjer kan se olika ut. Två av 

förskollärarna i studien upplever att pedagoger behöver arbeta mer inkluderande utan att det 

blir ett utpekande mot barn i regnbågsfamiljer då det är viktigt att inte särskilja någon familj 

utan att alla välkomnas genom ett öppet förhållningssätt till barn och vuxna. 

 

Det är här vi sår fröna i barnen också, hur man lär förhållningssätt och att man är 

inkluderande och förhoppningsvis så tar de med sig det när de blir stora. 

 

Resultatet visar att förskollärare har ett stort ansvar i att förmedla och förankra respekt för de 

grundläggande värden som gäller i det svenska samhället. Genom att förskollärare innehar ett 

öppet förhållningssätt i verksamheten kan det bidra till att fostra barnen till demokratiska 

medborgare.  

  

7.3  Förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer   

Resultatet visar att en förskollärare fått in arbetet med att konstruera regnbågsfamiljer aktivt. 

Förskolläraren har tillsammans med arbetslaget fått in arbetet genom olika sätt, till exempel 

genom böcker som personalen har köpt in, samtal tillsammans med barnen, program via UR 

och barns fria lek. 

  

En bok som jag tycker är jättefin är Jösta och Johan och även Lill Zlatan och morbror 

raring.  

 

Böckerna avviker från heteronormen och utmanar på så sätt kärnfamiljsnormen genom att 

girafferna Jösta och Johan är homosexuella och ger sig ut i savannen för att hitta ett barn och 

skaffa familj. Alla tre förskollärare berättar att de läser många böcker tillsammans med barnen. 

Böcker är således ett vanligt förekommande material i förskolan som kan användas på ett 

naturligt sätt i syfte att konstruera regnbågsfamiljer i barngruppen. En förskollärare berättar att 

hen många gånger byter ut karaktärers namn och sexualitet i gamla böcker då de kan upplevas 

som riktigt stereotypa och på så vis kommer de bort från heteronormen som finns i många 

barnböcker. Resultatet visar även att samtal tillsammans med barn är viktigt för att kunna vidga 

barnens perspektiv om hur samhället faktiskt ser ut. Genom att prata med barnen om att familjer 

kan se olika ut upplever en förskollärare att barn inte tycker att det är några konstigheter om ett 

barn har två mammor eller två pappor. Två av förskollärarna har lånat litteratur om 

regnbågsfamiljer en gång.  

 

Ja, alltså jag vet ju att ett barn lånade med en bok en gång när vi var på biblioteket. Det 

var ju en bok som både ja vad ska man säga, ja men en familj där det var två mammor 

och sen också två pappor.  

 

Resultatet visar att initiativet inte kom från förskolläraren eller arbetslaget utan att det var ett 

barn som hade valt med boken från biblioteket. 

 

Vi har ju ett ganska bra samarbete med den här bokbussen, de kommer ju typ var femte 

vecka tror jag det är, och då vet jag, där har vi fått böcker, där de har varit såhär 

regnbågsfamiljer och sånt där i barnboksform.  
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Ovanstående resultat visar att initiativet till litteratur som berör regnbågsfamiljer kom från 

bokbussen som plockat ihop böcker åt förskolan. Resultatet synliggör således att två 

förskollärare visar på passivt agerande gällande litteratur som berör regnbågsfamiljer.  

 

7.4 Barn konstruerar regnbågsfamiljer 

Förskollärarna i studien berättar att barnen brukar leka rollekar i verksamheten. Två av 

förskollärarna beskriver hur familjen i barns lek kan gestaltas av två mammor.  

  

Om det är en pojke så kan det också vara en mamma eller så kan det finnas två mammor 

och det är så kul, man uppmuntrar ju att man kan göra precis som man vill. Det är bara 

ni som bestämmer. 

  

Det är ju ett gäng här som gillar att leka med dockor och då kan det ju vara mamman 

och mamman, det blir mycket giftermål och bröllop.  

 

Resultatet visar således att barn själva konstruerar regnbågsfamiljer och utmanar både 

kärnfamiljs- och heteronormen i leken, samtidigt som barn tillåts vara könsöverskridande 

genom att en pojke kan gestalta en mamma. Den tredje förskolläraren beskriver att barnen ofta 

gestaltar den klassiska kärnfamiljen med mamma, pappa, barn i verksamheten.  Förskolläraren 

menar att barnen själva uttrycker att de inte kan vara två av något i leken. Resultatet visar att 

förskolläraren känner ett ansvar i att vidga barns lek dock menar respondenten att hen kanske 

inte utfört detta arbete än.  

 

Ja dels har vi ju ett ansvar, det har vi men vi har ju kanske inte gjort det. Nu kan jag 

inte tala för alla utan utifrån mig själv bara. 

 

Ibland säger väl barnen till och med till varandra att dem inte kan vara, att man inte kan 

vara två av något och ja där kanske vi borde bli bättre på att säga till. Det här gav 

mycket att tänka på.  

 

Genom att förskolläraren inte är aktiv mellan barns konversationer i leken kan det resultera i att 

barn kan få en snäv bild av hur samhället ser ut om förskollärare enbart väljer att beröra det 

som finns i barngruppen. Resultatet visar även att förskolläraren på ett omedvetet sätt 

producerar normer om kärnfamiljen istället för att vidga barns perspektiv i leken. Vuxna är 

viktiga förebilder där förhållningssättet påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.   

7.5 Förskollärare konstruerar en förstärkt kärnfamiljsnorm  

Resultatet visar att alla tre förskollärare tycker att det är viktigt att lyfta olika familjeformer 

med hela barngruppen. Trots detta visar resultatet att två förskollärare inte lyfter fler 

familjeformer med barngruppen utan fokus ligger på kärnfamiljen. Genom att inte konstruera 

regnbågsfamiljer med barngruppen reproducerar förskollärare normer om kärnfamiljen och på 

så vis förstärks heteronormen i förskolan. Förskollärares föreställningar om familj påverkar 
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således barns föreställningar om hur en familj kan gestaltas. Resultatet visar att det är lättare att 

konstruera kärnfamiljen då den ligger närmare barngruppen.  

Det blir som att man inte tänker på det andra, att man glömmer bort. Det är ju något 

som vi måste jobba med i vårt förhållningssätt. Frågar barnen inte någonting så blir det 

inte heller att vi tar upp det utan hade barnen frågat kanske det hade sett annorlunda ut.  

 

Men hos oss har det ju inte varit en fråga så det är inget som vi har sett så pass viktigt 

att vi har tagit upp det. Det har vi inte.  

 

Resultatet visar att det inte är aktuellt att konstruera regnbågsfamiljer om det inte finns i 

verksamheten. Arbetet med att konstruera regnbågsfamiljer tenderar att vara en fråga om 

förskolan har regnbågsfamiljer eller inte. Förskollärare har ett viktigt ansvar i förskolan då både 

förhållningssätt och språk påverkar samt bidrar till barns uppfattningar om vad som anses 

normalt respektive avvikande beteende i samhället. Resultatet visar att det är barnens ansvar att 

fråga om regnbågsfamiljer för att få veta något, frågar barnen inget får de inget veta. 

Förskollärarna i studien är överens om att regnbågsbarn exkluderas om regnbågsfamiljen inte 

inkluderas och konstrueras i verksamheten.  

 

Ja men konsekvensen av exkludering kan bli ett långt utanförskap och det måste 

pedagogerna ta tag i och jobba med.  

 

Ja men är väl att dom hamnar utanför, det blir väl så. Att det blir en form av kräkning 

och speciellt om man då aktivt har regnbågfamiljer så måste man ju, man förstår ju nu 

att man måste synliggöra för att förstå att det är helt normalt.  

 

Ja det är ju lätt kanske att man skulle känna sig utanför och att, ja men att, varför har 

jag bara en mamma, två mammor eller två pappor eller någonting.. Det blir ju ett 

utanförskap om man exkluderar dom. 

 

Om förskolan har en kultur med heteronormativitet kan det innebära att regnbågsbarn känner 

sig ignorerade och exkluderade då barnets identitet och familjeupplevelse inte får någon 

bekräftelse Resultatet visar att det skulle kunna leda till konsekvenser där regnbågsbarn blir 

utsatta för kränkningar, hamnar utanför och att barnet börjar ifrågasätta sig själv om varför hen 

bara har en mamma, två mammor eller två pappor. Detta skulle i sin tur kunna vara en början 

på ett utanförskap som redan börjar i förskolans verksamhet.  

 

Men det är ju vårt ansvar att se till att det inte händer eftersom alla barn har rätt att 

känna gemenskap och trygghet i verksamheten. 

  

Det är således personalens uppgift och ansvar att skapa en inkluderande förskola för alla barn 

när kränkningar eller diskriminering av barn inte är förenligt med förskolans värdegrund. 
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8. Diskussion  
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion gällande de valda metoderna för studien. 

Därefter följer en resultatdiskussion där resultat diskuteras i relation till bakgrunden, det 

teoretiska perspektivet samt studiens syfte. Slutligen diskuteras implikationer för 

yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Metoddiskussion  

Till denna studie valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer då denna metod 

lämpade sig bäst utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Den semistrukturerade intervjun 

gav möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuerna vilket möjliggjorde djupare svar från 

förskollärarna (Bryman, 2011). I likhet med Kvale och Brinkmann (2014) gav metoden 

möjlighet att skapa en förståelse för respondentens perspektiv. Den kvalitativa 

forskningsansatsen har bidragit till att få syn på vilka konstruktioner om familj som träder fram 

ur förskollärares berättelser samt hur förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer i 

verksamheten. Hade en kvantitativ ansats valts hade förskollärarnas tankar, upplevelser och 

beskrivningar gått förlorade då dessa inte går att mäta eller tolkas utifrån siffror (Ahrne & 

Svensson, 2015). I denna studie användes ljudupptagning i samtliga intervjuer som i likhet med 

Bryman (2011) skapade möjligheter att gå tillbaka i materialet ett flertal gånger för att på så vis 

försäkra mig om att ha uppfattat respondenten rätt. Det fanns en medvetenhet i att förskollärarna 

kunde uppleva ett visst obehag att bli inspelade via ljudupptagning, därav framgick information 

om inspelning i samtyckesbrevet som skickades ut innan intervjun. Metoden gav även möjlighet 

att ställa följdfrågor under intervjuerna vilket gav värdefull information för studien. Syftet med 

den kvalitativa forskningsansatsen är att få tag i andra människors upplevelser och tankar 

(Ahrne & Svensson, 2015).. I likhet med Bryman (2011) underlättade det att ha intervjuerna 

inspelade vid transkribering, detta gav möjlighet att pausa inspelningen när det behövdes för att 

försäkra mig om att ha uppfattat respondenten rätt. Dock tar transkribering lång tid att 

genomföra, av den anledningen begränsades intervjuerna till max 30 minuter. Under 

transkriberingsprocessen hade det underlättat att vara två personer i syfte att dela upp 

transkriberingsarbetet mellan varandra. I studien deltar tre förskollärare vilket har bidragit till 

möjligheter att fördjupa resultatet. Dock hade ett annat resultat kunnat framkomma om fler 

förskollärare hade deltagit i studien, tillika har de valda intervjufrågorna påverkat studiens 

resultat.  Som ovan intervjuare är det svårt att veta om intervjupersonerna blev påverkade av 

mig, dock utgår studiens teoretiska perspektiv från att människor är med och konstruerar 

världen, detta innebär att även intervjuaren är med och konstruerar det som sker under 

intervjuerna (Berger & Luckmann, 1966). I denna studie har även tiden varit en aspekt att 

förhålla sig till vilket innebär att ta hänsyn till tiden som är avsatt för att skriva och bearbeta 

resultatet. Det hade således inte varit lämpligt att intervjua fler förskollärare till denna studie. 

Det hade dock varit intressant att komplettera de kvalitativa intervjuerna med observationer, 

dels att få syn på hur barn konstruerar familj i leken och vilka konstruktioner om familj som 

förskollärare producerar genom förhållningsättet. En annan tidsram hade kunnat möjliggöra en 

större och mer grundlig studie.  
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8.2 Resultatdiskussion  

Studiens teoretiska perspektiv används för att analysera resultatet och visar förgivettagna 

”sanningar” om familjen som konstrueras av förskollärare. Förskollärarna påverkar och formar 

såldes normer om familjen där både förhållningssätt och material bidrar till och påverkar hur 

barn ser på det sociala begreppet familj (Berger & Luckmann, 1966).   

8.2.1 Förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer   

För att förskollärare ska lyckas konstruera regnbågsfamiljer i verksamheten krävs en 

medvetenhet i att familjer kan se olika ut i samhället (Malmquist & Wurm, 2018). I likhet med 

Malmquist och Wurm visar resultatet att ett öppet förhållningssätt och kunskap är två viktiga 

delar i ett professionellt bemötande av regnbågsfamiljer. Öppna frågor kan fungera som en 

strategi i möten med nya familjer vilket visar att språket inte enbart används som en kanal för 

kommunikation utan att förskollärares språk även konstruerar familjer (Berger & Luckmann, 

1966; Davis 2003). Språkets uppbyggnad kan på så vis ge konsekvenser eller skapa möjligheter 

beroende på vad som inkluderas i familjebegreppet (Davis, 2003). Familj som konstruktion är 

således skapad genom social interaktion och en produkt av kommunikationsprocesser. Detta 

innebär att språket kan ses som en stor och maktbärande faktor då förskollärare både medvetet 

och omedvetet kan producera och reproducera normer om familj genom språket (Allwood & 

Erikson, 2017; Langmann & Månsson, 2016).  

Resultatet visar i likhet med Herman-Wilmarth och Souto Manning (2008) studie att pedagoger 

kan få in arbetet med att konstruera regnbågsfamiljer på olika sätt i verksamheten, till exempel 

genom böcker och samtal tillsammans med barngruppen. Böcker kan ses som ett vanligt 

förekommande material i förskolan som kan användas på ett naturligt sätt i syfte att konstruera 

regnbågsfamiljer (ibid). Resultatet visar även i likhet med Herman- Wilmarth och Souto 

Manning att samtal tillsammans med barn är viktigt för att kunna vidga barnets perspektiv om 

hur familjer kan se ut i samhället. Genom att samtala med barnen om att familjer kan se olika 

ut upplever en av förskollärarna i studien att barn inte tycker att det är några konstigheter att ett 

barn har två mammor eller två pappor. Gansen (2017) beskriver hur verksamheter kan utmana 

heteronormen genom att pedagoger visar acceptans för andra sexualiteter än den heterosexuella. 

Detta styrks även i resultatet då två av förskollärarna beskrev situationer där barns familjelek 

kunde gestaltas av två mammor eller två pappor samt att pojkar kunde gestalta mammor i leken. 

Detta tyder på att förskollärarna bekräftat barnen i leken och varit aktiva i konversationerna 

mellan barn. 

8.2.2 Svårigheter att konstruera regnbågsfamiljer  

Studien visar att det finns svårigheter i arbetet att konstruera regnbågsfamiljer i verksamheten 

vilket tyder på att förskolans läroplan (Skolverket, 2018) är tolkningsbar. Å ena sidan uttrycker 

Skolverket att vuxna är viktiga förebilder där förhållningssättet påverkar barns förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen 

ska även ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke samt en öppenhet 

och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Å andra sidan redogör 

inte Skolverket hur detta arbete ska gå till i praktiken vilket enligt Lundin (2012) skapar 

otydlighet och rum för egna tolkningar om hur värdegrunden ska omsättas i praktiken. Detta 
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mönster styrks även i studiens resultat då endast en av tre förskollärare aktivt konstruerar 

regnbågsfamiljer genom böcker och samtal tillsammans med barngruppen.  

Resultatet visar att det även finns en kunskapsbrist i arbetet med att konstruera 

regnbågsfamiljer. Kunskapsbristen blir synlig i större delen av resultatet genom förskollärarnas 

beskrivningar vilket även går i linje med tidigare forskning (Hedge, et al., 2014; Cloughessey 

& Waniganayake, 2014). Det finns inte alltid möjlighet till kompetensutbildningar vilket 

innebär att det måste finnas en vilja, ett intresse och ett engagemang från förskollärarna själva 

att lära sig mer (Malmquist & Wurm, 2018). Detta förutsätter en gemensam samsyn i arbetslaget 

som med fördel skapas genom kommunikation och dialog uttrycker Granblom (2011). Herman-

Wilmarth och Souto-Mannings (2008) studie betonar att pedagoger måste börja våga lyfta fram 

och prata om HBTQ relaterade frågor i syfte att avdramatisera ämnet för de själva och barnen. 

Författarna redogör hur tidigare forskning visat på positiva effekter av att låta barn prata om 

olika familjeformer i verksamheten för att på så vis kunna vidga sin bild av hur en familj kan 

gestaltas. Denna studie visar på liknande resultat där samtal tillsammans med barn är viktigt i 

syfte att vidga barnets perspektiv om hur familjer kan se ut i samhället. Förskolan ska vara en 

plats för alla barn där alla tillåts att vara på olika sätt och på så vis kan barn utveckla sitt sätt att 

se på och möta olikheter i framtiden (Granblom, 2011). 

8.2.3 Förskollärare konstruerar en förstärkt kärnfamiljsnorm  

Människor blir till och formas i relation till sin omgivning där förskolans kultur präglar och 

påverkar vilka människor barn förväntas vara och hur deras familjer förväntas se ut (Berger & 

Luckmann, 1966). Förskollärarna i studien är eniga om att det är viktigt att konstruera olika 

familjeformer i barngruppen. Dock framgår det att två förskollärare inte konstruerar fler 

familjeformer med barngruppen än den normativa kärnfamiljen. Förskolans miljö och material 

sänder således ut normer om familjen, genom att enbart synliggöra kärnfamiljen signaleras ett 

budskap till både barn och vårdnadshavare om vad en familj är och bör vara (Cloughessey & 

Waniganayake, 2014). Resultatet visar i likhet med Dolk (2013) och Nordén (2018) att 

förskolan som institution producerar och reproducerar normer om begreppet familj. Dolk 

framhåller att makt i första taget inte verkar genom lagar och regler utan genom normer och 

normalisering där människor medvetet och omedvetet anpassar sina viljor efter dem. 

Förskollärare har ett viktigt ansvar i förskolan då både förhållningssätt och språk påverkar samt 

bidrar till barns uppfattningar om vad som anses som normalt respektive avvikande beteende i 

samhället (Davis, 2003; Skolverket, 2018). Trots att det är personalens uppgift att se till att alla 

barn och familjer inkluderas visar denna studie i likhet med tidigare forskning att familjer som 

avviker från normen ofta osynliggörs i verksamheten (Burt, et al., 2010). Det är således 

personalens uppgift att skapa en inkluderande förskola för alla barn. För att lyckas med detta 

måste förskollärare kritiskt granska egna uppfattningar och föreställningar om hur familjer kan 

se ut då generaliseringar, kränkningar eller diskriminering av barn inte är förenligt med 

förskolans läroplan (Do, 2015; Skolverket, 2018, Hedge, al., 2014).  

En kultur med heteronormativitet i verksamheten kan resultera i att regnbågsbarn känner sig 

ignorerade och exkluderade då barnets identitet och familjeupplevelse inte får någon bekräftelse 

(Hedge, et al., 2014). Förskollärarna i studien är överens om att regnbågsbarn exkluderas om 
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regnbågsfamiljen inte inkluderas och synliggörs i verksamheten. Detta skulle kunna leda till 

konsekvenser där barn lider av ett utanförskap, döljer sin familjeform eller tvingas bära ansvaret 

att stå upp för sin familj (Nordén, 2018). Barn handlar således efter de krav, förväntningar och 

önskemål som finns omkring dem vilket innebär att barn kommer att bära upp den normativa 

bild av hur barn förväntas vara och i tidig ålder börja rannsaka sig själva för att se vad som 

avvikande och upplevs som fel utifrån den vuxnas bemötande (Jonsdottir, 2007; Nordin-

Hultman, 2004).  

För att lyckas skapa en inkluderande förskola krävs professionella och kompetenta lärare som 

kan möta varje barn utifrån barnets tidigare erfarenheter och förutsättningar (Granblom, 2011). 

Langmann och Månsson (2016) beskriver att ett normkritiskt arbetssätt kan skapa inkludering 

och vara ett verktyg i arbetet med likabehandling. Det normkritiska arbetssättet kan hjälpa 

förskollärare att medvetengöra och synliggöra de villkor som ligger till grund för normers 

framkomst och fortsatta existens. Samtidigt handlar det om att synliggöra vilka konsekvenser 

normer har och vad som händer med de barn som inte platsar inom normens ramar (Dolk, 2013; 

Langmann & Månsson, 2016). I ett vidare perspektiv handlar det om att synliggöra, förändra 

och kritisera de olika maktproducerande strukturerna som finns i vardagen (Dolk, 2013).  

8.3 Implikationer för yrkesuppdraget  

Under studiens gång har det blivit mer och mer tydligt hur viktigt det är att konstruera olika 

familjeformer i förskolan eftersom inget barn ska bli utsatt för diskriminering i verksamheten. 

Om barnet inte får sin familjebild bekräftad i verksamheten kan det resultera i att barnet börjar 

ifrågasätta sig själv för att se vad som är avvikande och upplevs som onormalt av pedagoger. 

Detta skulle kunna vara en början på ett långt utanförskap som redan börjar i förskolan. Då 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018) skapar utrymme för tolkningar behöver personal föra 

dialoger om hur värdegrunden ska tolkas och omsättas i praktiken då alla barn har rätt att få sin 

familjeform bekräftad i verksamheten. Studien visar att det behövs mer kunskap inom området 

där pedagoger behöver bli medvetna om hur egna förställningar om familj påverkar och bidrar 

till hur barn ser på begreppet familj. I ett vidare perspektiv innebär det att pedagoger samtidigt 

måste bli medvetna om hur förskolan som institution producerar och reproducerar normer om 

familj, både genom förhållningsättet och den fysiska miljön. En medvetenhet kan bidra till 

positiva effekter i arbetet med att skapa en inkluderande förskola för alla barn. 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Då denna studie har varit av mindre karaktär hade det varit intressant att se vilka resultat en 

liknande studie hade fått med en större omfattning av förskollärare i syfte att se hur resultatet 

hade påverkats. Det hade även varit intressant att genomföra observationer för att få syn på hur 

barn konstruerar familj leken då studiens resultat visar att två av tre förskollärare beskrev 

situationer där barn själva utmanade kärnfamiljsnormen och heteronormen i leken.
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 10. Bilagor                                                                                                             Bilaga1  

 

Hej!  

Mitt namn är Heli Kokkinen och läser min sista termin på förskollärarprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Jag är i slutet av utbildningen och skriver ett examensarbete om 

regnbågsfamiljer i förskolan. Jag kommer att genomföra intervjuer med förskollärare som 

beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in genom ljudupptagning för att 

underlätta det fortsatta arbetet med att bearbeta det insamlade materialet. Det insamlade 

materialet kommer endast hanteras av mig och jag förhåller mig till Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Du kommer 

således vara anonym i studien vilket innebär att ditt namn eller förskolan du arbetar på kommer 

inte kunna spåras. Materialet kommer endast att användas i mitt examensarbete. Vill du läsa 

mer om vad de nya forskningsetiska principerna innebär kan du läsa mer om dessa på sidan 40, 

via denna länk: https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-

publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html 

 

När examensarbetet är godkänt kommer allt insamlat material att förstöras och den färdiga 

studien kommer att publiceras på www.ltu.se, detta innebär att vem som helst kan läsa och ta 

del av mitt arbete. Om du har några frågor kring studien kan du gärna kontakta mig via mejl 

eller telefon. 

 

Vänliga hälsningar  

Heli Kokkinen 

Kontakt 

Heli Kokkinen  

07* *******  

abc@student.ltu.se  
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                                                                                                                                         Bilaga 2 

Intervjuguide      

Utbildning 

Hur länge har du arbetet som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare på den här förskolan? 

Hur behandlades HBTQ- relaterade frågor under din utbildning? 

Förskollärarens erfarenheter  

Hur ser det ut i din barngrupp, vilka olika familjeformer finns?  

Vad är din erfarenhet kring bemötandet av regnbågsbarn i förskolan? Hur tänker du kring det 

idag? 

Hur har ni i personalgruppen pratat om regnbågsbarn eller regnbågsfamiljer?  

På vilka sätt kan du exemplifiera hur alla barn får sin familjebild bekräftad i förskolan? 

Arbetssätt  

Upplever du att det är viktigt att lyfta olika familjeformer med hela barngruppen? Om ja, kan 

du berätta mer? Om nej, varför inte? 

Pratar ni med barnen om att det finns familjer som ser ut på andra sätt än kärnfamiljen? Om 

ja, när och på vilka sätt? Om nej, varför tror du att ni inte har gjort det? 

Hur tror du att förskolan kan arbeta inkluderande utan att det blir ett utpekande mot barn i 

regnbågsfamiljer? 

Har du/arbetslaget pratat med barnen om att det går att vara kär i samma kön (Pojke-pojke, 

tjej-tjej)? Om ja, på vilket sätt? Vilken eventuell respons har ni fått? (från barn, 

vårdnadshavare). Om nej, varför inte? 

Vilka konsekvenser tror du sker om regnbågsbarn inte inkluderas eller synliggörs i 

verksamheten? 

Vilka svårigheter tror du det kan finnas i arbetet med ett vidgat familjebegrepp? 

 


