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ABSTRAKT 

Preschool teacher´s and children’s views of family constellations focusing on same- 

sex families. 

 

 

Syftet med studien är att genom intervjuer och fokusgruppsintervjuer synliggöra vad 

förskollärare och barn har för perspektiv på olika familjer med fokus på samkönade 

familjer. Samt hur det kan arbetas med detta på förskolan. Det är viktigt att få 

samkönade familjer att känna sig inkluderade i verksamheten. Då det i forskning visat 

sig att det främjar barnet om deras vårdnadshavare blir bemötta på ett positivt sätt och 

med respekt för den familjekonstruktion som barnet lever i.  

Totalt så intervjuades 21 stycken barn och sex förskollärare. Barnen delades in i 

mindre grupper om tre till fyra stycken. Vissa barn fick vara med flera gånger fast i en 

annan gruppsammansättning. De barnen fick agera ankare, vilket innebär att de får 

agera som stöd för de mindre erfarna barnen då de redan har erfarenhet av vad som 

efterfrågas i denna studie. Det var också för att se om det kunde påverka resultatet på 

något annat sätt. Det visade sig att den aktuella normen är kärnfamiljen men att vänner 

av samma kön kan leva ihop och skaffa barn med lite hjälp. Vad gäller förskollärarna 

så framkom det att de saknar erfarenhet kring ämnet men de visar en öppenhet och en 

acceptans vad gäller samkönade familjer. De framhåller vikten av att ha ett 

professionellt förhållningssätt där personliga åsikter inte bör synas utåt. Det är barnens 

bästa som alltid ska vara i centrum menar de intervjuade förskollärarna. 

 

 

 

Nyckelord: Bemötande av HBT- Familjer- Motstånd till homosexualitet och HBT- 

familjer- syn på homosexualitet i förskolan. 
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1 INTRODUKTION 
Denna uppsats tar upp ämnet kring familjekonstellationer med fokus på samkönade 

familjer och hur förskollärare och barn på förskolan ser på detta.  

I förskolans läroplan står det att: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor 

har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” 

(Skolverket, 2010, sid. 16). 

 Förskolans läroplan menar också att förskolechefen har en viktig roll i detta genom 

att:  

”Upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för 

att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 

behandling, så som mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda” 

(Skolverket, 2010, sid. 16). 

Förskolan idag har en stor vikt att förmedla normer ut i samhället, detta kan vara 

normer inom allt från kön till etnicitet. De har också som ansvar att vara ett stöd för 

att se till att skapa en jämlikhet individer emellan på förskolan. Men i många fall är 

det de traditionella könsmönstren som representeras även i förskolan. Familjen som 

begrepp innan 2000- talet ansågs vara en kärnfamilj, med mamma, pappa och barn 

(Regeringen, 2006).  

Ryan- Flood (2005) skriver att det skett en ökning av antalet samkönade som väljer att 

skaffa barn. Då speciellt bland kvinnor som lever tillsammans. Men hur stor den här 

ökningen är har inte specificerats, men år 2005 fanns det runt 40 000 samkönade 

familjer i Sverige även om en del av barnen i dessa familjer kan vara födda i 

heterosexuella förhållanden.  

Samkönade familjer har i dagens Europa blivit mer accepterat än det var förr. Barn 

som lever i samkönade familjer är mer toleranta gentemot olikheter än vad barn som 

växer upp i heterosexuella familjer är. De senaste 30 åren har det påvisats att barn som 

växer upp med samkönade föräldrar både fysiskt och psykiskt mår lika bra som barn i 

heterosexuella familjer. (Ivett, 2014).  

 

 

”De flesta får lära sig att en kille ska bli kär i en tjej och att en tjej ska bli kär i en 

kille. Men alla gör inte så.” (Persson, 2006, s.12). 
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2 BAKGRUND 
I denna del bearbetas hur barn upptäcker sin sexuella läggning och hur föräldrar 

hanterar detta. Men också vad samhället och dess rådande norm kan ha för betydelse 

för den homosexuella mannen eller kvinnan. I en studie från USA påtalas hur viktigt 

det är för blivande förskollärare att reflektera sitt bemötande gentemot HBT familjer 

och deras barn och genom detta skapa en mer inkluderande verksamhet. Denna studie 

tar också upp hur en homosexuell man har det på en amerikansk förskola där ett 

homofobiskt klimat råder.  

2.1 Begreppsförklaring:  

 HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella samt transpersoner.  

 HBTQ begreppet används ibland och det är begreppet queer som lagts till HBT.  

 Homosexuella är de som attraheras av samma kön. 

 Bisexuella är de som attraheras av båda könen. 

 Transpersoner har inte med den sexuella läggningen att göra utan snarare om 

vilket kön man anser sig själv tillhöra.  

 Queer är ett begrepp som används av de som inte vill identifiera sin sexuella 

läggning eller som vill inkludera alla former av sexualiteter 

 (RFSL, 2014). 

2.1.1 Bemötande av HBT- familjer 

Aveline (2006) skriver att så länge inget annat är sagt anses alla människor vara 

heterosexuella och att detta är något som tas för givet. Förskollärare har ofta en syn på 

hur flickor och pojkar ska vara och att de i många fall kan förstärka de traditionella 

könsrollerna omedvetet enligt Eidevald (2011). Detta är något som resulterar i att de 

flesta föräldrar ser även sina små barn som heterosexuella och tänker därmed att 

barnen ska fortsätta sitt liv så, menar Aveline (2006). Vygotskij anser att människor 

lär i ett socialt samspel skriver Säljö (2012). Han såg inte enbart till utvecklingen ur 

ett sociokulturellt perspektiv, utan även från människans biologiska perspektiv. 

Vygotskij ville se samspelet mellan dessa olika perspektiv. Vidare menar han på att 

det är via kommunikation och samspel som det kan ske ett lärande och en utveckling 

av människan. Hwang och Nilsson (2011) anser att språket är en viktig del för att 

människor ska utveckla sina egna tankar och att detta är något som är viktigt. 

Språkutvecklingen hjälper sedan barnen att agera i sociala situationer. Vidare menar 

Vygotskij även att de vuxna i barnens omgivning hade en viktig roll för barnen, genom 

att sätta ord på deras tankar och även ge barnen respons på dessa tankar.  

I USA visar en studie att ca 14 miljoner barn under 18 år växer upp i HBT- familjer 

(Kintner- Duffy, Lower och Cassidy, 2012). I studien så framgår det att dessa familjer 

har samma behov som vilken heterosexuell familj som helst men att de ofta blir 

bemötta på ett negativt sätt eller blir ignorerade.  I USA har det i de senaste valen visat 

på en ökad acceptans och en långsam förändring av de lagliga rättigheterna gällande 

dessa familjer (Hedge med flera, 2013). USA:s attityd gentemot homosexualitet, 

samkönade giftermål och föräldraskap håller sakta på att förändras. Många anser att 

homosexuella inte borde få adoptera eller ens ha barn. Fördomen är att barnen inte 

anses få någon positiv uppväxt men enligt författaren så har tidigare forskning bevisat 

motsatsen. Nämligen att homosexuella par är lika kapabla att ta hand om barn som 
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heterosexuella par. Men det finns fortfarande de som har en negativ och hotfull attityd 

gentemot homosexuellas föräldraskap. Detta är något som ofta upplevs av HBT- 

familjer i både förskolor och skolor. Dessa familjer blir ofta exkluderade då lärarna 

inte vet hur de ska närma sig och få de att känna sig inkluderade, vilket kan leda till 

att de känner sig både ovälkomna och misstrodda. Det har även visat sig att lärarna 

uttrycker att de känner sig obekväma och har en negativ attityd till HBT- familjer 

(2013).  

Kintner-Duffy med flera (2012) menar att för att bemöta behovet av att förstå jämlikhet 

så har ett universitet i USA sponsrat en kurs. Där man lär ut till blivande 

förskollärarstudenter hur man kan erbjuda en mer välkomnande och inkluderande 

lärmiljö för HBT- familjer och deras barn. Arbetet med att utveckla detta universitetets 

styrdokument är mycket viktigt då det ska passa både lärare och studenter på ett 

professionellt och på ett personligt plan. Meningen med det här styrdokumentet är att 

uppmuntra förskollärarna att reflektera över sina tankar och handlingar gentemot dessa 

familjer. Men också att erbjuda resurser och information till studenter så att de bättre 

kan närma sig och förstå dessa familjers behov. På detta viset utmanade lärarna 

studenterna att skapa nya sätt att se på sin lärarroll, sin syn på familj, inkludering samt 

rättvisa i sociala sammanhang.  

2.1.2 Motstånd till homosexualitet och HBT- familjer 
Johansson (2008) hävdar att barn också är delaktiga i samhällets frågor gällande till 

exempel, rättvisa och respekt. Enligt Brodin och Hylander (1997) behöver barn 

tillägna sig de regler och gränser som finns i vårt samhälle, vilket även gäller 

merparten av de i vårt samhälle. Men det finns skillnader på hur olika individer agerar. 

Det är utvecklande för barnen att möta olika värderingar och detta i sin tur bidrar till 

att barnen får ett bredare perspektiv att utgå ifrån i sina ställningstaganden. Det finns 

enligt en studie från USA av Kintner- Duffy, Vardell, Lower och Cassidy (2012) ett 

motstånd och motvilja mot HBT familjer, vilken ofta beror på rädsla från 

omgivningen, religion, myter och även andra fördomar. Det är därför enligt författarna 

viktigt att detta får en ökad förståelse och ett större utrymme i lärarutbildningarna. 

I en australiensisk studie av Hedge, Averett, Parker White och Deese (2013) har det 

visat sig att politik spelar en stor roll i vad man anser vara en normal familj. 

Exempelvis genom att man favoriserar och accepterar heterosexuella familjer medan 

man tystar ner andra familjekonstellationer såsom HBT- familjer. Detta att man tystar 

ner det man inte anser följer normen kan få negativa effekter för barns 

självuppfattning. Det är därför viktigt att lärare ser till att alla barn, oavsett 

familjekonstellation får sin familjs identitet bekräftad på ett positivt och respektfullt 

sätt.  Då det enligt författarna visat sig att lärarna uttrycker att de känner sig obekväma 

och har en negativ attityd till HBT- familjer, vilket kan enligt studien ge en långvarig 

negativ påverkan på barnens självkänsla och hälsotillstånd. Det framkom att när 

relationen mellan skolan och familjerna var positiv så presterade barnen bättre både 

socialt och i skolan. För att lärarna ska kunna bibehålla denna positiva relation till 

familjerna så bör lärarna själva reflektera över sin egen tro och känslor inför detta. Det 

framkom också att lärarna hade en begränsad möjlighet att bemöta homosexualitet och 

en återhållen syn gentemot dessa. Det visade sig även i studien att deltagarna hade mer 

negativism gentemot homosexuella män än kvinnor och att de med en högre sexuell 

kunskap hade en mer tolerant syn på just lesbiska (2013). Ivett (2014) skriver om 

svårigheten för lesbiska att bli gravida och att det endast är ett fåtal länder som tillåter 

adoption till homosexuella par. Vidare skriver Ivett om en politisk debatt som har 
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diskuterat hur mycket tillgänglighet det ska finnas till fertilitetsbehandlingar för 

lesbiska par, ett av argumenten som då förekom var angående pappornas betydelse för 

barnen.  

Skolverket (2009) skriver att det även kan vara så att det blir osynliggjort att vara 

lesbisk då det enligt de som Skolverket intervjuade inte ansåg att det fanns några yttre 

tecken på att vara lesbisk. Till skillnad från homosexuella män som det ansågs att det 

syntes utifrån på bland annat, kläder och verbalt språk. Det har också framkommit i 

intervjuerna att flickor är mer accepterande till homosexuella än vad pojkarna är. Men 

det förekom ingen diskriminering bland barnen på förskolan på grund av sexuell 

läggning enligt Skolverkets studie.  

För att kunna arbeta effektivt med dessa familjer så kan det enligt studien vara bra att 

vara medveten om de problem som dessa familjer ofta stöter på ute på förskolor och 

skolor. Hedge med flera (2013) skriver också att det finns viss akademisk litteratur 

som lyfter HBT- familjers eventuella problem och att dessa kan bidra till att lärare får 

möjlighet till att tänka till, ifrågasätta och öka sin medvetenhet om dessa familjers 

situation. I exempelvis Barnkonventionen står det i artikel sju att barn ska skyddas från 

alla former av diskriminering. Helén och Granholm (2007) menar att det även är av 

stor vikt att rektorn är en del av det pågående genusarbetet då det kan bli en naturlig 

del i verksamheten och att tid kan avsättas för sådant arbete. Då det har visat sig att 

det kan vara riskabelt för en lärare att närma sig HBT- familjer då det kan leda till 

frågor om lärarens egen sexualitet, spänningar i arbetsgruppen och kanske minskat 

stöd från sin arbetsledning, vilket i sin tur kan leda till arbetslöshet skriver Cloughessy 

och Waniganayake (2013). Med detta i åtanke så menar författarna att det är relativt 

lätt att förstå varför dessa familjers problematik ofta göms i det dolda och blir 

ignorerade.  

I senare studier av Hedge med flera (2013) så har det visat sig att studenter har en 

positivare attityd gentemot homosexualitet men att de också inte alltid känner sig 

bekväma med att arbeta med dessa familjer. Deltagarna var däremot villiga att aktivt 

försöka se till att dessa familjer ska känna sig mer välkomna. Det visade sig också att 

äldre deltagare hade en mer negativ attityd än de yngre. Indikationer tyder på att det 

finns ett behov att träna lärarstudenter i att bemöta och interagera med HBT- föräldrar, 

exempelvis genom rollspel och att homosexuella håller till exempel, föreläsningar. 

Detta skulle bidra till att lärarna blir mer förberedda och få mer erfarenheter av att 

bemöta homosexuella föräldrar och deras barn (2013). Helén och Granholm (2007) 

skriver att det är av stor vikt att arbeta med genus och att analysera de interaktioner 

som pågår i verksamheten och på så sätt hitta en metod för att motverka de traditionella 

värderingarna kring kön. Hedge med flera (2013) skriver att då antalet barn som blir 

fostrade av homosexuella föräldrar ökar så behövs det mer forskning och utbildning 

beträffande detta. Utbildare på universiteten bör förbereda studenter så att de är 

kompetenta nog att arbeta med dessa familjer och deras barn då de löper stor risk att 

inte bli inkluderade i samhället och i skolan. 

2.1.3 Synen på homosexualitet i en förskola 
I Wrights (2011) studie från USA visade det sig att kön och könsroller går efter normer 

och förväntningar och att detta blir som en företrädare för homofobi. Studien är gjord 

av en elev som hade praktik 15 timmar i veckan på samma förskola i fyra års tid. En 

man fick i denna studie inte vara omhändertagande av barnen på förskolan, utan det 

var kvinnans roll att sköta just omsorgsbiten av barnen. Något som märktes tydligt när 

Wright under fyra års tid endast fick byta blöja på barnen tre gånger och då endast vid 
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tillfällen då han fått tillstånd att göra detta. Mannen som arbetade heltid på samma 

förskola vägrade att utföra några blöjbyten och motiverade detta med att om någon 

skulle påstå att han gjort en sexuell anspelning på barnet så skulle hans karriär vara 

över. Vidare skriver Öhman (2008) att det är bra om förskollärare får upp ögonen och 

kan se på sitt eget agerande och sina egna värderingar för att se till så att inte 

diskriminering sker. 

Wright (2011) var i annat fall öppet homosexuell men valde under denna praktik tid 

och studie att dölja sin homosexuella läggning. Eftersom någon hade varnat honom 

för att det fanns ett homofobiskt klimat på förskolan där han befann sig. Men det var 

inte enbart för att slippa bli utpekad som han valde att dölja sin homosexualitet. Det 

var även sättet som han blev bemött på som påverkade honom att dölja sin sexuella 

identitet. Detta för att han kände sig som en del av gemenskapen i arbetsgruppen. Även 

att berätta om sin sexuella läggning senare under praktiken upplevde han som omöjligt 

just för att det skulle förstöra den tillit som kollegorna byggt upp till honom. Ändå så 

upplevde han det inte som en lätt sak att dölja vem han egentligen var och att han 

genom att dölja sin homosexualitet bad om ursäkt för vem han egentligen var. 

Skolverket (2009) skriver att genom att inte få vara den man är, i detta fall homosexuell 

och att det inte blir omtalat eller erkänt så går man miste om sin lagliga rätt som 

människa. Det kan i sin tur leda till skamkänslor hos den homosexuella. Detta medför 

att barnen på förskolan enbart får se heterosexuella förebilder, eftersom de 

homosexuella inte blir synliggjorda. Vidare skriver Wright (2011) att på praktikplatsen 

i USA där studien genomfördes så ansågs homosexualitet ha samma värde som 

pedofili. Detta är något som gör att många vet att de inte bör vara homosexuella. Då 

de får detta budskap både från familj, vänner och kyrkan samt även från politiskt håll. 

Detta visar på att heterosexuella människor anses vara mer värda än homosexuella 

människor och kan framkalla konsekvenser som kan vara svåra känslomässigt för 

homosexuella. Öhman (2008) hävdar att det är allas lika värde som bör råda som norm 

men det kan orsaka problem om det inte finns en reflektion kring dessa värden.  

Det kan gå så långt att det skapas en internaliserad homofobi hos den som är 

homosexuell men inte vågat komma ut, menar Wright (2011). Vilket enligt Wright 

(2011) innebär ett stort självhat, som kan visa sig antingen genom förnekelse av vem 

man egentligen är, en förvirring i vem man är eller en stor skuldkänsla över att vara 

homosexuell. Detta är något som gör att homosexuella ofta väljer att dölja sin sexuella 

läggning. För författaren innebar detta att under hans praktiktid tog han distans från 

allt som inte var maskulint för att dölja sin läggning. Vidare menar han att det var 

lättare för honom att dölja sin läggning på så sätt att det inte var något som syntes på 

utsidan, i jämförelse med någon som står utanför normen på grund av en annan 

etnicitet. Dock så arbetar samhället i USA mer öppet för att det inte ska förekomma 

rasism än för att det inte ska förekomma homofobi. Då kränkningar till homosexuella 

oftast inte ger några rättsliga konsekvenser. På så sätt blir hemlighållandet av sexuell 

läggning inte alltid till ett valbart alternativ, utan snarare något som måste göras för 

överlevnad (2011). 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att genom intervjuer och fokusgruppsintervjuer undersöka och 

få en djupare förståelse för hur förskollärare och barn ser på familjekonstellationer 

med fokus på samkönade familjer. Studien tar också upp hur viktigt det är att arbeta 

för att bemöta familjer såsom HBT-familjer på ett professionellt sätt. 

Frågeställningarna som studien vilar på är: 

 Vad har barn och förskollärare för tankar kring familjekonstellationer 

med fokus på samkönade familjer? 

 Hur arbetas det kring detta på förskolan? 
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4 METOD 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av metoden som valts och sedan urvalet där 

antalet förskolor som valts till studien nämns och hur många barn och förskollärare 

som deltog. Nästa del i kapitlet bearbetar de forskningsetiska principerna och hur dessa 

har beaktats. Därefter följer en beskrivning av genomförandet av intervjuerna. 

Slutligen följer en metodkritikdel där det problematiseras bland annat, hur åldern på 

barnen påverkat intervjuerna. 

4.1 Val av metod 

Den metod som valts att användas är av kvalitativ karaktär då syftet är att undersöka 

vad för tankar och åsikter som frågeställningarna kan väcka. I en kvalitativ intervju 

har man enligt Dimenäs (2006) ett bestämt mål och det är de som intervjuar som styr 

samtalet och ser till att de intervjuade håller sig till ämnet. I förväg hade två 

intervjuguider planerats, en för personalen och en för barnen. Detta för att underlätta 

så att de intervjuade höll sig till det valda undersökningsämnet. Valet av metod för 

studien blev enskilda intervjuer vid de tillfällen som det inte fanns tillgång till flera 

förskollärare, i detta fall två stycken. Fokusgruppsintervjuer användes vid de tillfällen 

då flertalet förskollärare hade tid och möjlighet att delta samtidigt samt även vid 

intervjutillfällena med barnen användes fokusgruppsintervjuer som metod. 

Anledningen till att valet blev både enskilda intervjuer och fokusgruppsintervju var att 

tanken från början var att genomföra enbart fokusgruppsintervjuer men vid två 

tillfällen så var det bara en från respektive personalgrupp som kunde medverka.  

Vidare menar Dimenäs (2006) att fokusgruppsintervjuer är ett bra sätt för att starta en 

diskussion kring ett ämne och kunna fördjupa sig mer i det. Fokusgruppsintervjuer är 

även ett sätt att se hur interaktionen deltagarna emellan antingen leder mot en 

gemensam syn eller till skilda värderingar (2006). En fokusgrupp består av utvalda 

deltagare som ska ha en diskussion kring ett fokusområde och att det är samtalet som 

bildas under fokusgruppen som leder fram till informationen. Rollen som intervjuare 

är att underlätta samtalet i gruppen, så att alla är delaktiga och att samtalet som sker i 

gruppen sker inom rätt ämnesområde (Denscombe, 2009). 

Vid fokusgruppsintervjuerna med barnen så användes även bilder på olika familjer 

(bilaga 4) med syftet att barnen skulle ha en diskussion kring dessa och för att 

underlätta för barnen att behålla fokus på det som efterfrågades i intervjuerna. Valet 

att filma detta gjordes för att kunna hålla reda på vilken bild barnen diskuterade, det 

var inte barnen i sig som det var fokus på utan filminspelningen var endast på de bilder 

som barnen hade tillgång till.  

4.1.1 Urval 
Intervjuerna har utförts på två mindre förskolor i södra Sverige där en av oss haft sina 

egna barn och på den andra förskolan sin VFU- praktik. På dessa förskolor så 

intervjuades barnen i mindre grupper och några barn fick agera ankare, det vill säga 

vara med flera gånger fast i en annan gruppsammansättning. Barnen delades in i 

grupper av oss med max fyra i varje. Det blev sammanlagt tio fokusgruppsintervjuer 

med barn, de var i tre till fem års ålder. Totalt blev det två stycken 

fokusgruppsintervjuer med förskollärare, med tre respektive två förskollärare i de 

olika grupperna. Slutligen blev det även två stycken enskilda intervjuer med 

förskollärare. Intervjuerna genomfördes under en veckas tid vid olika tidpunkter på 

dagen.  
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4.1.2 De forskningsetiska principerna 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra forskningsetiska principer som ska följas vid 

forskning. Dessa är följande:  

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att informera de som ska vara med i forskningen om vad 

forskningen syftar till. Samtyckeskravet syftar till att de tillfrågade för intervjun själva 

får avgöra om de vill delta eller inte. Konfidentialitetskravet syftar till att ingen 

information om de deltagande får spridas och det får inte heller vara möjligt att spåra 

någon deltagande. Slutligen nyttjandekravet syftar till att de insamlade uppgifterna 

endast får användas till angivet ändamål.  

Inför intervjuerna så lämnades en samtyckeslapp ut (se bilaga 1) till föräldrarna där de 

fick frågan om att godkänna att spela in ljudupptagning och även filma barnen. Detta 

för att kunna synliggöra barnens åsikter kring intervjun samt de bilder som de hade 

tillgång till och deras åsikter kring dessa. Hänsyn har tagits till barnens vilja och 

respekt har visats för det barn som inte vill bli filmad eller delta i undersökningen. 

Eidevald (2013) nämner att det är viktigt att visa integritet och respekt för dem man 

spelar in. Han anser att det är viktigt ur demokratisynpunkt att barnen får vara med 

och reflektera och ge sin syn på det man spelat in.  

Alla intervjuer inleddes med att berätta för de berörda barnen och förskollärarna att vi 

gör en undersökning av vad barn och vuxna anser om olika familjer med fokus på 

samkönade familjer. Denscombe (2009) menar att de som ska delta i en forskning bör 

få så tydlig information om vad det är man forskar om så att de kan bedöma om de vill 

delta i studien eller inte, så kallat informerat samtycke. Han skriver också att 

deltagarna ska meddelas i förväg att de kan välja att inte delta i studien. 

4.1.3 Genomförande 

Under intervjun användes intervjuguiden som i förväg var planerad (se bilaga 2 och 

3). Samtalet med förskollärarna spelades in via ljudupptagning. Intervjuerna med 

barnen spelades in även de via ljudupptagning men även med filmning som 

komplement när bilderna på olika familjekonstellationer visades för barnen (se bilaga 

4). Barnen kom själva på att de kunde sortera bilderna på familjekonstellationerna i 

två högar. I den ena högen la de bilder de ansåg som familjer och i den andra högen la 

de bilder på de som de inte ansåg vara en familj. Detta sätt att hantera bilderna fortsatte 

vi med vid resterande intervjuer med barnen. När barnen delade upp bilderna så la de 

ingen vikt vid att det fanns familjer av annan etnicitet på bilderna, inte heller hade det 

någon påverkan om någon var ung, gammal, använde käpp eller satt i rullstol. Det som 

i denna studie blev det utmärkande för vad barnen placerade i familjehögen var om det 

fanns en mamma, en pappa samt barn på bilden.  

Totalt så intervjuades 21 stycken barn och sju stycken förskollärare. Den sammanlagda 

intervjutiden var sex timmar och bestod av 15 intervjutillfällen. Transkriberingen av 

intervjuerna gjordes efterhand som intervjuerna var klara och skrevs ner ordagrant i 

ett block. Därefter jämfördes resultatet och sammanställdes. När denna studie är 

avslutad så kommer allt inspelat material att raderas, vilket också framgick i 

samtyckeslappen som delades ut till förskolan och barnens föräldrar.  

Intervjufrågorna uppkom efter diskussioner kring hur det på ett tydligt sätt skulle gå 

att svara på de frågeställningar som ställts i syftet med denna studie. Några av 

intervjufrågorna tillkom även efter att ha skrivit bakgrundkapitlet och den information 
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som framkommit där. Till barnen ställdes det öppna frågor för att öppna upp för vidare 

diskussioner men de förenklades för att underlätta förståelsen och bilderna blev ett 

komplement till detta. Även till förskollärarna ställdes det öppna frågor i syfte att 

skapa en diskussion på ett djupare plan.  

4.1.4 Metodkritik  

I analysen framkommer det tydligt att åldern på barnen spelar en stor roll, något som 

påverkade resultatet. Den här intervjun hade blivit mer utförlig i en barngrupp med 

äldre barn i exempelvis en förskoleklass. Då de äldre barnen har ett större ordförråd 

och mer erfarenhet. De har kanske mött HBT- familjer i sin vardag till exempel genom 

föräldrarnas vänner eller så kan de ha någon släkting som berättat, eller som själv lever 

i ett samkönat förhållande. 

Det var flera faktorer som försvårade arbetet bland annat att personalen inte hade 

möjlighet att komma ifrån under en längre tid eller att det var någon annan aktivitet 

pågående i huset. Det märktes tydligt hur svårt personalen hade att få tid till något 

annat utöver verksamheten. Men de deltog så gott det var möjligt, det hade kanske 

underlättat om intervjuerna hade genomförts på kvällstid istället, då det inte fanns 

någon barngrupp att ta hänsyn till.  
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5 RESULTAT 
Syftet med studien är att genom intervjuer och fokusgruppsintervjuer undersöka hur 

förskollärare och barn ser på familjekonstellationer med fokus på samkönade familjer. 

Studien tar också upp hur viktigt det är att arbeta för att bemöta familjer såsom HBT-

familjer på ett professionellt sätt.  

5.1 Barns tankar kring familjer och 
familjekonstellationer 

5.1.1 Kärnfamilj  
Barnen ansåg att en familj var att man var kär, att man har blivit syskon, att man bor 

tillsammans och även i samma hus. Barnen ansåg även att en familj är de som man 

alltid bor hos och att det är bra med en familj. Det fanns även barn som ansåg att en 

familj bestod av mamma, pappa och barn, ett, två eller tre barn. Det var även viktigt 

för barnen att de tycker om varandra i en familj.  

”Det kan vara en flicka och sedan en pojke, ett flickebarn och ett pojkbarn. En 

mamma och en pappa”. 

En familj kunde enligt barnen bestå av ett litet barn, ett stort barn och ett mellan stort 

barn. Även en mamma och en pappa. Ett barn uttryckte att det kunde vara ett, två eller 

hur många barn som helst i en familj och motiverade med att: 

”Jag har sett ett program där det var hur många barn som helst”.  

5.1.2 Utökad familj 
Men att det även gick att bara vara ett barn med och att det då fanns möjlighet att få 

ett syskon och då skulle de bli fler. Något barn ansåg att farmor och farfar, mormor 

och morfar även var deras familj. En familj kunde även enligt barnen vara antingen 

stor eller liten.  

”Kan vara hur många som helst. Men inte tusen eller en miljon”.  

Det fanns barn som ansåg att de behövde vara släkt för att vara en familj, och att om 

de inte var släkt så kunde man bli ledsen. Men det fanns även barn som ansåg att de 

inte alls behövde vara släkt för att vara familj, utan att de kunde vara en familj ändå. 

 ”Man kan vara låtsas lillebror, låtsas syster, låtsas mamma och pappa”.  

Andra barn ansåg att det räckte att man tyckte om varandra för att vara en familj. Det 

var barn som ansåg att det kunde vara som en familj att bo ihop, men att det då skulle 

kännas annorlunda än en familj. Andra barn ansåg att om föräldrarna blev osams så 

behövde de inte bo tillsammans mer. 

”Då får pappan bo någon annanstans”.  

5.1.3 Kollektiv 
Ett barn ansåg att familjen kunde flytta ihop med tio andra familjer och att det då skulle 

bli väldigt många barn och att familjen då skulle behöva köpa ett större hus. Ett barn 

ansåg att man inte var en familj om man inte bodde tillsammans och motiverade det 

med att: 

”För att de kan bo i kors, en bor på andra sidan jorden och den andra bor på andra 

sidan jorden. Det har jag sett på en verklighetsfilm”.  
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Det fanns även barn som ansåg att man var en familj oavsett om de bodde ihop eller 

inte.  

”En vän kan man vara hos och leka och sedan går man hem till sitt”. 

Barnen ansåg att det fanns en skillnad mellan vän och familj, att vänner inte bodde 

tillsammans utan att det var familjen som gjorde det.  

5.1.4 Samkönade familjer 
Det var skilda åsikter bland barnen om det kunde vara två mammor eller två pappor i 

en familj. Ett barn ansåg att det gick att ha 10 mammor och 10 pappor i en familj. Och 

hade samtidigt en tanke om hur två mammor skulle göra för att få barn tillsammans 

 ”Om två mammor vill ha ett barn, jag vet inte vad det heter. Man kan ju göra så 

här vet inte vad det heter. Om man får lite hjälp. Om man får ett barn från ett annat 

land”. 

 Ett annat barn ansåg att man kan vara många barn och två mammor. Sedan fanns det 

även barn som ansåg att det bara fick vara en mamma och en pappa, det var merparten 

av barnen som ansåg att det inte var en familj om det inte fanns en pappa med i den. 

Vid ett tillfälle så skapades det en diskussion två barn emellan när ett barn sa att det 

går bra att ha två mammor i en familj medan det andra barnet sa att nej då saknas det 

en pappa och då är det ingen familj. Vid detta tillfälle så höll barnet som sa att det 

kunde vara två mammor i en familj fast vid detta även när diskussionen slutade.  Ett 

annat barn ansåg att det bara fick vara en mamma och en pappa annars skulle de få för 

många barn.  

5.2 Analys 

I studien så ansåg barnen att en kärnfamilj består av mamma, pappa och barn. Men om 

två av samma kön levde tillsammans så skulle det ändå finnas möjlighet att skaffa barn 

via exempelvis adoption. Hedge med flera (2013) skriver att det i USA finns fördomar 

mot att barn som lever med homosexuella skulle få en negativ uppväxt och att 

homosexuella därför inte bör få adoptera. Vidare menar Ivett (2014) att det finns olika 

åsikter kring hur mycket tillgänglighet lesbiska par ska ha till fertilitetskliniker. Dock 

menar Hedge med flera (2013) på att det har framkommit i studier att homosexuella 

är likvärdiga föräldrar med heterosexuella. Vi anser att barnen i vår studie trots den 

rådande heteronormen som de framför ändå ser att det finns andra sätt att leva och att 

det inte är något problem om ett barn växer upp med samkönade föräldrar. Brodin och 

Hylander (1997) skriver att det är viktigt att barn får möta olikheter. Här anser vi att 

det är viktigt att ha en mer öppen dialog med barnen kring olika familjer, så att barnen 

kan få insikt i att det inte behöver vara just mamma, pappa och barn för att det ska vara 

en familj i deras benämning, utan att även ensamstående och samkönade familjer är 

likvärdiga med den heterosexuella familjen. Hwang och Nilsson (2011) skriver att 

Vygotskij´s teori går ut på att lärande sker i samspel med andra individer. Därför anser 

vi att det är av stor vikt att både föräldrar och förskollärare har en öppen dialog med 

barnen kring hur familjer kan se ut och att alla är lika värda. Detta för att vi i studien 

ser att det saknas erfarenhet hos både barn och förskollärare kring olika 

familjekonstellationer.  
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5.3 Förskollärarnas tankar kring 
familjekonstellationer 

5.3.1 Samkönade familjer i förskolan 
Merparten av förskollärarna upplevde att de inte hade så mycket kunskap kring 

samkönade familjer, det är mer ensamstående som är vanligt att möta. De var även 

överens om att de inte hade någon tidigare utbildning kring detta med samkönade par, 

utan det som fanns med var personliga erfarenheter och tankar. En förskollärare 

uttryckte att: 

”Jag tror vi har det lättare här för vi har många föräldrar som är delaktiga, men det 

behöver inte vara en pappa och en mamma, utan det kan vara bara en mamma eller 

bara en pappa. Eller en pappa och en pappa eller en mamma och en mamma men 

det är nåt som man hela tiden måste ha med sig i det här jobbet att så är det”. 

Samtliga förskollärare upplevde inte att det skulle finnas någon skillnad i uppfostran 

beroende på hur familjekonstellationen såg ut. Utan att det som en förskollärare sa: 

 ”Har nog inget att göra med i vilken familjekonstellation man lever i, mer om hur 

man själv blivit uppfostrad. Mer personligt, helst ha samma värderingar med den 

man lever med. Spelar nog ingen roll om man är två män eller två kvinnor. Är nog 

mer skillnad på var man kommer ifrån. Vilken nationalitet man har och hur 

jämställd man är.”.  

Det var inte någon av de intervjuade förskollärarna som hade reflekterat över att det 

kunde finnas föräldrar som inte lever öppet med sin sexuella läggning, utan samtliga 

förskollärare utom en tog för givet att de var heterosexuella om inget annat sas. En 

förskollärare uttryckte att: 

”Även om det hade varit så hade man ju inte brytt sig, människan bakom är ju det 

viktigaste. Möjligtvis hade man försökt skynda på honom lite så han kommer ur 

garderoben och dammar av sig lite”.  

5.3.2 Homosexualitet i samhället 
Den förskolläraren som inte antog att alla människor var heterosexuella ansåg själv att 

det kunde finnas ett visst agerande hos vissa människor som antyder på att den sexuella 

läggningen inte är heteronormativ. Men förskolläraren var noga med att påpeka att det 

inte spelar någon roll vilken sexuell läggning någon har utan att det är: 

”Människan bakom som gäller”.  

Några av förskollärarna kunde inte tänka att det skulle finnas några speciella tecken 

som visade på en människas sexuella läggning, medan några av de andra förskollärarna 

ansåg att det fanns vissa yttre attribut som kunde få de att tänka att denna människa är 

homosexuell, det kunde vara sådant som kläderna och rörelserna, i vissa fall även sättet 

att tala. En förskollärare hade en tanke om att homosexuella tjejer är mycket mer öppna 

med sin sexuella läggning än vad homosexuella killar är. Samma förskollärare berättar 

även om en person som förskolläraren misstänkt var homosexuell och som sedan blivit 

bekräftat, förskolläraren säger själv att det görs en ”efterkonstruktion” i hennes tankar 

om att ”så var det ju!”. Denna förskollärare säger även att det finns barn som man tror 

kommer att leva ihop med en annan kille just, på grund av deras val av lekar och kläder.  
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5.4 Förskollärarnas arbetssätt 

5.4.1 Arbetet kring familjer i förskolan 
Samtliga förskollärare sa att de inte skulle göra någon skillnad mellan föräldrarna vid 

en inskolning av barn om det rörde sig om ett heterosexuellt föräldrapar eller om det 

rörde sig om ett homosexuellt föräldrapar. De ansåg också att de inte skulle behöva 

ändra på sin tänkta inskolning bara för att det var samkönade föräldrar.  

Samtliga förskollärare ansåg även att det inte var några fördomar som fick komma ut 

gentemot föräldrarna. De ansåg att ifall detta skulle ske så krävdes det en dialog med 

den förskollärare som hade de åsikterna. 

 ”De åsikterna får vi ha hemma”.  

Om det skulle vara någon i personalen som skulle ha problem med att hålla dessa 

åsikter inom sig så ansåg en av förskollärarna att då kunde en annan förskollärare utan 

fördomar ta över bemötandet av föräldrarna. Det finns även de förskollärare som har 

tagit kontakt med förskolechefen om de har upptäckt att en kollega uppfört sig illa mot 

en förälder.  

Förskollärarna som vi intervjuat anser alla att de vill ha ett lika bemötande för alla 

föräldrar oavsett hur deras familjesituation ser ut. Men det är inte alla förskollärare 

som har mött samkönade familjer i sitt yrke. En annan förskollärare ansåg att: 

”Vi är ju inte den som står här och hittar på några nya regler för en ny 

familjekonstellation ser ut som den gör”. 

Det finns inget aktivt arbete som sker bland de intervjuade förskollärarna kring ämnet 

med olika familjesammansättningar. Alla förskollärarna svarade i sina intervjuer att 

detta var något de skulle arbeta med om barnen frågade efter det eller började visa sitt 

intresse för att veta mer. Vid exempelvis en skilsmässa så sa en förskollärare att de då 

enbart stöttar det specifika barnet lite extra men att de inte tar upp det som något ämne 

för hela barngruppen. Det har hänt vid ett tillfälle att ett barn har sagt att det varit kär 

i någon av samma kön, bemötandet som har varit från förskolläraren då har varit att 

säga att: 

”Man kan vara tjej och tjej eller kille och kille, det är inget konstigt med det”.  

Sedan hade dialogen avslutats och barnet hade inte haft fler följdfrågor och 

förskolläraren hade inte heller följt upp det något mer vid ett senare tillfälle.  

5.4.2 Analys 
I en studie från Australien visas det att där är strikt rådande heteronorm, att övriga 

familjekonstellationer tystas ner (Hedge 2013). I studien som vi genomfört så anser vi 

inte att övriga familjekonstellationer medvetet tystas ner, utan att det istället sker en 

omedveten tystnad kring det som inte är normen, det vill säga mamma, pappa, barn. 

Förskollärarna har inte haft någon vidare reflektion utöver heteronormen och har inte 

heller arbetat aktivt med detta med barnen. Något som vi anser att det omedvetet kan 

bidra till att föra heteronormen vidare eftersom barnen då får mindre insyn i att 

människor kan vara olika. Ändå så har förskollärarna i vår studie ett öppet 

förhållningssätt gentemot det som inte är normen, även om de upplever att de har dålig 

erfarenhet kring det som inte är normen. I USA har ett universitet börjat arbeta med 

förskollärarstudenterna och ger de utbildning kring HBT familjer, något som görs för 

att skapa en större acceptans i samhället (Kintner-Duffy med flera, 2012). På detta sätt 

är det lättare att ha en öppen dialog med barnen och vi anser att detta i sin tur kan leda 
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till att varje ny generation av barn har ett öppnare förhållningssätt om de redan i tidig 

ålder får lära sig att alla människor har samma värde och att alla familjer har samma 

värde även om de inte följer heteronormen. Aveline (2006) och Skolverket (2009) 

skriver att det är något som tas för givet, att alla människor är heterosexuella, så länge 

inget annat sägs. Något som studien med påvisar då det endast var en av de intervjuade 

förskollärarna som tänkte att det kunde finnas en annan sexuell läggning hos föräldrar.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Barnens tankar kring familjer 
I resultatet så kunde vi se att barnen hade en ganska begränsad syn på vad en familj 

var. Det var merparten av barnen som sa att det inte kunde vara en familj om det inte 

fanns en pappa. Ivett (2014) menar att detta är en debatt som politiker fört, kring 

betydelsen av en pappa för barnet. Detta i syfte att få fram hur mycket rättigheter 

lesbiska par ska ha att använda sig av fertilitetsbehandlingar för att skaffa barn. Vi 

anser att pappans roll i en familj är något som efterfrågas av både barn och vuxna i 

samhället. Samtidigt som både Ivett (2014) och Hedge med flera (2013) framför att 

samkönade föräldrar är likvärdiga föräldrar med heterosexuella föräldrar.  

Vi kan utifrån intervjuerna med barn se att de som har någon slags erfarenhet, i detta 

fall från TV eller film, hade en större acceptans om att en familj inte bara behöver 

bestå av mamma, pappa och barn utan att den även kan vara annorlunda. Brodin och 

Hylander (1997) skriver att det är viktigt att barn får möta olikheter. Här ser vi i vår 

studie att de barn som fått någon form av information kring familjer har ett mycket 

öppnare synsätt. 

Slutligen så fann vi det svaret som ett barn gav kring hur en familj kan se ut, där barnet 

ansåg att det räckte med att man tyckte om varandra för att vara en familj. Detta anser 

vi vara ett öppet och hjärtligt synsätt på vad en familj är. Något som Skolverket (2009) 

sett i sin studie var att det inte förekom någon diskriminering bland barnen på grund 

av någons sexuella läggning. Vi kan se att delar av barnen i vår studie saknade 

erfarenhet kring HBT- familjer, men att det ändå inte förekom någon verbal 

diskrimination från något barn gentemot homosexuella under våra pågående 

fokusgruppsintervjuer. 

6.1.2 Förskollärarnas tankar kring familjer 
Förskollärarna vi intervjuade sa att de inte hade haft något aktivt arbete med barnen 

kring familjekonstellationer utan att det enbart var något som hade kommit på tal vid 

enstaka tillfällen och då med en enkel dialog. Säljö (2012) framför att Vygotskij anser 

att människor lär i ett socialt samspel. Här kan vi utifrån detta se att utan ett aktivt 

arbete i förskolan så sker inte heller något djupare lärande kring familjekonstellationer, 

då endast korta tillfällen av lärande framkommer de få gånger det blir en enkel dialog 

kring ämnet. Vilket enligt Öhman (2008) kan orsaka problem, då Öhman anser att det 

krävs reflektion kring värderingar.  

Kintner-Duffy, Vardell, Lower och Cassidy (2012) skriver att i en studie från USA så 

framkommer det att homosexuella familjer blir bemötta negativt eller via ignorering. 

Vår studie visar på att förskollärarnas syn på familjekonstellationer var att de inte hade 

mött så många som var utanför normen, de hade mest mött mamma, pappa, barn- 

familjer eller ensamstående föräldrar med barn. Men samtliga förskollärare ansåg att 

om de skulle ha en inskolning med barn vars föräldrar var samkönade så skulle de inte 

göra någon skillnad på inskolningen gentemot hur de skulle bemött någon annan 

förälder. Vilket visar på ett mer öppet förhållningssätt på de svenska förskolorna än i 

USA.  

Aveline (2006) menar på att en heterosexuell läggning hos människor är det som antas 

finnas vid mötet av olika människor. Några av de förskollärare som intervjuades ansåg 
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att det i mindre byar inte var vanligt att någon var öppen med sin sexuella läggning 

och att de upplevde att de som var homosexuella istället flyttade till storstaden eller 

höll det hemligt. Detta ansåg de då förskollärarna sällan mött homosexuella föräldrar 

i förskolan. Vi menar att om det även i mindre byar fanns en öppnare dialog kring 

sexualitet, då hade det skapat en större acceptans och därmed hade kanske fler vågat 

vara öppna med hur de vill leva. Detta i sin tur hade skapat en större förståelse hos fler 

barn att det inte nödvändigtvis behöver vara en pappa i en familj, just för att det ska 

vara en familj. Utan att en familj kan se ut på många fler sätt.  

6.1.3 Förskollärarnas arbetssätt kring familjer 
Förskolans läroplan har som mål att det ska finnas en förståelse för att det finns 

människor som har annan sexuell läggning och att detta inte påverkar människornas 

värde. (Skolverket, 2010). I vår studie så framkom det att det var ett större engagemang 

från förskollärarnas sida om de upplevde att någon annan i personalen agerade 

kränkande mot föräldrar eller barn på grund av sexuell läggning. Då kopplades i vissa 

fall förskolechefen in och i andra fall så talade personalen om att de inte ville ha någon 

kränkande behandling i sin arbetsmiljö. Detta visar på att förskollärarna har samma 

mål som läroplanen för förskolan.  

6.1.4 Metoddiskussion 
Vi anser att det var ett bra val av metod att få fram information på. Att det var bra att 

vid intervjuerna med barnen använda oss av kompletterande bilder som barnen fick 

utforska. Det var även bra att det var några stycken barn åt gången som intervjuades, 

då barnen ofta skapade nya tankar och funderingar hos varandra. Vad gäller 

intervjuerna med förskollärarna så anser vi att det var bra att ha fokusgrupper de 

gånger vi hade lyckats få ihop tillräckligt med personal för det. Men att det även gick 

bra att ha en enskild intervju kring ämnet som vi i vissa fall fick ha då de inte kunde 

släppa fler personal från barngruppen. Vid en ny studie så hade det varit intressant att 

även ta in förskollärarnas tankar via enkäter, detta för att se om svaren skulle blivit 

annorlunda skriftligen och individuellt. 

 

6.1.5 Vidare forskning 
Vi anser att det ett vidare forskningsområde kan vara att synliggöra hur skolor förhåller 

sig till HBT-familjer och andra normbrytande familjekonstellationer, då främst 

högskolor som utbildar förskollärare. Ett annat forskningsområde hade kunnat vara 

studier vid förskolor som arbetar aktivt med ett arbete där alla former av 

familjekonstellationer ingår.  

6.1.6 Slutsats 
De slutsatser som går att se utifrån studien är att heteronormen är det som är rådande 

i förskolan både hos barnen och förskollärarna. Förskollärarna vill dock väl och har 

inte några intentioner att vara diskriminerande mot HBT familjer, om de skulle träffa 

de i sin yrkesroll. Barnen är inställda på att det ska vara mamma, pappa och barn i en 

familj och lägger stor vikt vid att pappan är en del av familjen. Några av barnen har en 

insikt i att det finns samkönade familjer och att även dessa kan vilja skaffa barn men 

att de då behöver hjälp utifrån.  
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7.2 Bilagor 

 

 

 

Hej! 

   2014-09-25 

Vi är 2 förskollärarstudenter från Linnèuniversitetet som går vår sista termin  

och vi håller på med vårt examensarbete. Vi önskar få komma ut till er förskola och 

göra gruppintervjuer med era barn. Vi kommer att spela in/filma våra gruppintervjuer 

och för att få göra detta så måste vi ha ert godkännande. Vi garanterar både er föräldrar 

och barn anonymitet i studien. Syftet med vår studie är att se och höra vad barnen har 

för åsikter och tankar om olika familjer. Hur en familj kan se ut och varför den ser ut 

som den gör, vad en familj är och vad ordet familj innebär. Lämna gärna svar så snabbt 

som det är möjligt till förskolan (senast v. 39). Vi kommer att göra intervjuerna i v.40 

under hela veckan. 

När vår studie är avklarad så kommer allt inspelat/ filmat material att raderas. Det finns 

även möjlighet att kunna få läsa vårt examensarbete när det är färdigt och godkänt. 

Tack på förhand och för visat intresse! 

Vår handledare på Linnèuniversitetet är: 

 

Vänligen sätt ett kryss i rutan nedan om ditt barn får eller inte får delta i studien och 

lämna in till personalen på förskolan. 

Jag/ vi godkänner att mitt/vårt barn får delta i studien  

Jag/vi godkänner INTE att mitt/vårt barn får delta i studien  
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7.2.1 Fokusgrupps frågor till barnen: 

 

1) Vad är en familj? 

2) Hur kan en familj se ut? 

3) Måste man vara släkt med varandra för att vara en familj? –Berätta hur? 

4) Om man bara bor ihop är man en familj då? -Måste man bo ihop för att vara en 

familj?  

5) Vad är det för skillnad på vänner och familj?  

6) Kan man ha två mammor eller två pappor i en familj? – Vad gör de till en familj/ 

inte familj?  

7) Vad gör man i en familj?  

8) Vad gör man inte i en familj?  
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7.2.2 Fokusgruppsfrågor till förskollärarna 

1) Scenario: Låt oss säga att ni har fått veta att ett barn ska skolas in hos er i nästa 

vecka. Det ni vet är namnen, barnet, Kim Svensson och föräldrarna Jessica och Robin 

Svensson. Hur är er tanke kring inskolningen? (Här lämnas tid för svar från 

pedagogerna). När dagen kommer och ni ska möta upp barnet och föräldrarna så 

kommer hela familjen till det första inskolningsmötet, då får ni se att samtliga är tjejer, 

hur är era tankar nu kring inskolningen? Behöver ni omprioritera er tänkta inskolning?  

 

Vi kommer att ställa ett par frågor till er, när vi säger familjekonstellationer så syftar 

vi till allt från mamma, pappa, barn, ensamstående. Familjer med fler föräldrar än två, 

så kallade polygamifamiljer, samt även regnbågsfamiljer vilket innebär att det är ett 

samkönat par med barn. Här kan även etnicitet påverka familjerollen.  

2) Om en i personalen visar sitt ogillande gentemot en familj, på grund av fördomar 

mot familjekonstellationen, hur bemöter ni då denna kollega?  

3) Hur anser ni att bemötandet av olika sorters familjekonstellationer fungerar i 

praktiken?  

4) Hur jobbar ni medvetet kring olika familjekonstellationer? 

5) Vad upplever ni att ni har för kunskaper kring olika familjekonstellationer?  

6) Tror ni att det finns någon skillnad i uppfostran från föräldrar beroende på 

familjekonstellation? – Vad kan det bero på? 

7) Har ni reflekterat över att det kanske finns föräldrar som lever i garderoben, men 

som ni tar för givet är heterosexuell?  

8) Kan man på något sätt ha en dialog med föräldrarna kring normer och få alla att 

känna sig accepterade? – Hur? 

9) Vad är förskolans och förskollärarnas roll i att förhindra rädsla och diskrimination, 

hur kan man agera?  

10) Hur kan ni arbeta med barnen kring normer och ge barnen ett öppet 

förhållningssätt? 

11) Om du inte vet läggningen på en människa, det vill säga personen har inte sagt det 

rätt ut, tar du då för givet att hen är heterosexuell?  

12) Vad är tecken på att någon, barn eller vuxen, inte följer heteronormen? 

13) Kan det vara kulturellt betingat om en man eller kvinna uppträder på ett visst sätt? 

Håller de sig till en fasad för att passa in i den kulturellt rådande normen? –Hur? 

14a) Hur talar ni med barnen kring deras föräldrar? Säger ni mamma och pappa eller 

säger ni föräldrarnas namn?  

14b) Hur skulle ni tala med barnen kring föräldrarnas namn i en regnbågsfamilj eller 

en polygamisk familj?  

15) Vad för inverkan tror ni att familjekonstellationen kan ha, på val av förskola till 

barnen? 
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7.2.3 Bilderna som användes i barnintervjuerna 

 

 

Från denna plansch klippte vi ut de olika familjegrupperna och sedan klistrade vi dem 

på ett hårdare papper. På så vis håller bilderna bättre och barnen kan hantera dem, utan 

att de går sönder.  

 

 


