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Abstrakt 

Title: LGBTQ families in preschool - A study of preschool differences in efforts to 

create an inclusive environment 

 

Syftet med studien är att se hur pedagoger bemöter HBTQ-familjer i förskolan, samt 

visa hur pedagoger kan arbeta med HBTQ-frågor i förskolan för att inkludera alla 

familjeformer. Pedagogers egna synsätt kring begreppet kön spelar stor roll för hur 

bemötandet av olika familjeformer blir i förskolan, samt för om förskolan blir en plats 

för inkludering av barn och föräldrar. Studien baseras på kvalitativa intervjuer och 

frågeformulär som har genomförts med nio pedagoger i olika verksamheter. Studien 

behandlar även tidigare forskning som styrker vikten av att ha ett öppet förhållningssätt 

för att barn ska få en större acceptans till det som inte anses tillhöra normen. Studien 

utgår från queerteorin som ifrågasätter den heteronorm som finns i samhället. De flesta 

pedagoger i studien har i någon form pratat om olika familjeformer med barnen medan 

ett fåtal pedagoger har valt att inte lyfta ämnet då de inte har några HBTQ-familjer i 

barngruppen. Resultatet av studien visar att de förskolor som är HBTQ-certifierade har 

en större medvetenhet kring inkludering, jämfört med de förskolor som inte är HBTQ-

certifierade. Många pedagoger i studien menar att det är av betydelse att kunna 

diskutera familjers olikheter med såväl barn som föräldrar för att skapa acceptans. En 

pedagog lyfter vikten av att vara normkritisk och inte anta att alla lever enligt 

heteronormen. 

 

Nyckelord 

HBTQ, LGBT, familj, heteronormativ, bemötande och inkludering. 
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1 Inledning 

Kärnfamiljen är den vanligaste familjeformen i Sverige, och år 2013 var ca 70 % av alla 

barnfamiljer en kärnfamilj (Statistiska centralbyrån 2015). Definitionen av en kärnfamilj 

är enligt Nationalencyklopedin (2015) en familj där en man och en kvinna bor 

tillsammans och har gemensamma barn. Enligt Qwist (2011) kan familjer se olika ut; 

det kan vara ombildade familjer eller familjer med en förälder. Studien har sitt fokus på 

hur pedagoger bemöter HBTQ-familjer i förskolan och hur förskolorna arbetar för att 

inkludera alla familjer i verksamheten. Pedagogernas perspektiv är centralt eftersom 

Kintner-Duffy, Vardell, Lower och Cassidy (2012) menar att förskollärares attityd och 

arbetssätt till stor del påverkar barnen. 

 

Forskningen är betydelsefull eftersom det i dagens samhälle är allt vanligare med 

HBTQ-familjer i förskolan. Majoriteten av pedagogerna upplevde att de inte fått någon 

kompetens eller fortbildning inom HBTQ-frågor, varken under förskollärarutbildningen 

eller i arbetslivet. En orsak till ämnesvalet är att det endast finns en liten del forskning 

som lyfter de svenska förhållandena. Den största delen av forskningen kommer från 

USA, Australien eller Nya Zeeland. 

 

I Sverige finns det ett fåtal förskolor som har genomgått en HBTQ-certifiering. I studien 

görs en jämförelse mellan de HBTQ-certifierade förskolorna och de icke HBTQ-

certifierade förskolorna för att se om det finns några likheter eller skillnader i deras 

arbetssätt och bemötande. 

 

1.1 Begrepp 

Relevanta begrepp som kommer beröras i forskningen är LGBT, HBTQ, queer och 

heteronormativ. 

 LGBT betyder lesbian, gay, bisexual och transgender. 

 HBT är den svenska översättningen av LGBT och innefattar homosexuella, 

bisexuella och transpersoner. I studien används dock begreppet HBTQ som även 

innefattar queerpersoner. 

 Queer innebär att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte vilja placeras in i 

någon kategori. 

 Att vara heteronormativ, innebär att normen för människors sexualitet är den 

heterosexuella kärleken (alltså kärleken mellan man och kvinna). Begreppet 

innefattar även förväntningar på att kvinnor ska vara feminina medan männen 

förväntas vara maskulina. 
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2 Bakgrund 

Avsnittet presenterar förskolans läroplan och vad heteronormativitet innebär samt 

innebörden av HBTQ-certifiering.  

 

2.1 Lpfö 98 

I Lpfö 98 skrivs förskolans värdegrund och uppdrag fram. Ett tydligt uppdrag i 

förskolan är att utveckla barnens förmåga till förståelse och medmänsklighet. 

Skolverket (2010) lyfter barns rätt i förskolan och menar att inget barn ska utsättas för 

diskriminering på grund av aspekter som kön, religion, funktionsnedsättning eller 

anhörigs sexuella läggning. Vidare menar Skolverket (2010) att förskolans verksamhet 

ska arbeta för att utveckla barnens förmåga till empati och omtanke om andra. 

Förskolan ska också arbeta för att utveckla barns öppenhet och respekt för olikheter i 

människors åsikter och sätt att leva. Det är av stor vikt att stödja barns behov av att få 

reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra (a.a.). 

 

Pedagoger i förskolan ska sträva mot att uppfylla målen i läroplanen för förskolan, Lpfö 

98. I den första utgåvan, står det att barnen ska utveckla: 

 

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk 

bakgrund (Skolverket 1998, s. 11). 

 

I den reviderade versionen av förskolans läroplan går det att se en skillnad, då texten har 

utökats med att barnen ska utveckla en: 

 

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning (Skolverket 2010, s. 8). 

 

Det går alltså, rent historiskt sett, att se hur förskollärarnas uppdrag har blivit allt mer 

omfattande när det kommer till att ge barnen förutsättningar för att utveckla positiva 

värderingar i mötet med människor. 

 

2.2 Heteronormativitet 

RFSL (2015b) menar att många i samhället förutsätter att människor dras till personer 

av motsatt kön, samt att kvinnor känner sig som kvinnor och män känner sig som män. 

Heteronormativitet är normer om sexuell läggning och könsidentitet. Denna norm finns 

omedvetet hos en stor del av befolkningen. Genom medvetna och omedvetna handlingar 

finns, stärks och sprids heteronormativiteten i samhället. Ett exempel på heteronormens 

spridning kan vara att ett barn läser en sagobok där prinsen som är klädd i en blå 

mantel, räddar prinsessan som är klädd i rosa klänning. Skribenterna förklarar att 

flertalet i det svenska samhället förutsätter att alla är heterosexuella och det är först vid 

en betoning som någon uppfattas som icke-heterosexuell. Den heterosexuella 

kärnfamiljen är en typisk heteronorm i samhället. Alternativa familjeformer pratas det 

oftast tyst om och ibland anses det att barnen i dessa familjer får en olycklig uppväxt. 
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Hur människor pratar är en annan aspekt på heteronormativiteten. ”De homosexuella” 

eller ”homosexadoption” är uttryck som kan anses vara avståndstagande gentemot 

HBTQ-familjer (a.a.). 

 

2.3 HBTQ-certifiering 

HBTQ-certifiering erbjuds av RFSL (2015a) sedan 2008. En HBTQ-certifiering handlar 

enligt RFSL (2015c) om att synliggöra och granska samhällets normer och de 

konsekvenser som normerna medför, samt bidra till att skapa förutsättningar för att 

bemöta anställda och familjer respektfullt, oavsett bakgrund. RFSL (2015a) menar att 

verksamheten tillägnar sig kunskap och verktyg för ett kontinuerligt arbete och får 

därigenom ett bevis som styrker att det bedrivs ett systematiskt arbete. RFSL (2015c) 

anser att certifieringen kan ge ringar på vattnet även i det allmänna bemötandet, och 

verksamheten kan i och med detta få en relevant fördjupning av fakta gällande 

heteronormers påverkan för HBTQ-personer. HBTQ-personer är ingen enhetlig grupp 

och certifieringen handlar inte om att peka ut dem som speciella eller märkvärdiga 

(a.a.). 

 

Även om HBTQ-frågor är i fokus under utbildningen menar RFSL (2015c) att 

certifieringen ger tillfälle att diskutera och reflektera över normer och bemötande i ett 

större perspektiv. En certifiering omfattar en hel verksamhet eller enhet inom en 

verksamhet och tar ca 6-8 månader att genomföra. Certifikatet gäller sedan i tre år och 

kan därefter förnyas för att behålla certifieringen. All personal genomgår en utbildning i 

fyra steg genom RFSL. Informationsmaterial, blanketter och styrdokument, samt miljö i 

kontorsrum och väntrum ses över. Målet med HBTQ-certifiering är att skapa en miljö 

där alla känner sig inkluderade och välkomna. Eftersom certifieringen syns utåt, bland 

annat på verksamhetens hemsida, delges värdegrunden till både anställda och blivande 

anställda samt till familjer (a.a.). En HBTQ-certifiering kostar cirka 100 000:- för en 

verksamhet på 25 personer (RFSL 2015d). 

 

Genom att behandla alla i en verksamhet lika, menar RFSL (2015c) att det sker en 

diskriminering av exempelvis de som inte är heterosexuella, medelålders, med full 

funktionsförmåga, födda i Sverige eller passar in i den traditionella kvinno-/mansrollen. 

Skribenterna lyfter att det inte räcker med att behandla alla lika, utan ambitionen måste 

vara att behandla alla utifrån var och ens förutsättningar. För att personer i en 

verksamhet ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade, krävs alltså mer än att 

behandla alla lika (a.a.). Likabehandling innebär enligt Skolverket (2014) att ge alla 

samma rättigheter, men på olika vis, då alla har skilda förutsättningar. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att se hur HBTQ-familjer bemöts i förskolan, för att synliggöra 

aspekter som pedagoger kan ha i beaktande då de arbetar mot en inkluderande miljö. 

Studien syftar även till att få fram hur pedagoger arbetar för att inkludera HBTQ-

familjer samt vilka skillnader det finns i hur förskolorna arbetar beroende på om de är 

HBTQ-certifierade eller inte. Forskningens ambition är att ge yrkesverksamma 

pedagoger möjlighet att se hur betydelsefullt bemötandet av olika familjeformer är samt 

hur de kan arbeta med värdegrunden för att skapa en inkluderande verksamhet. Kunskap 

uppnås genom att undersöka om och hur olika förskolor jobbar med inkludering av 

HBTQ-familjer. 

 

3.1 Frågeställningar 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Hur anser pedagoger att de bemöter HBTQ-familjer? 

 Hur jobbar förskolorna för att inkludera barn och föräldrar som lever i HBTQ-

familjer? 

 Vilka skillnader finns det i värdegrundsarbetet hos HBTQ-certifierade förskolor 

jämfört med icke HBTQ-certifierade förskolor? 
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4 Tidigare forskning 

Mahmood (2013) undersöker hur några nyutexaminerade förskollärare i Nya Zeeland 

arbetar för att bygga relationer med familjer. Forskningen visar att relationen mellan 

förskollärare och familjer är betydande, då den bidrar till att barnen mår bra och 

utvecklas i sitt lärande, både i sin hemmiljö och även i förskolan. Det krävs att både 

förskollärare och familjer anstränger sig lika mycket för att få en välfungerande relation. 

I artikeln kom författaren fram till att om föräldrar är oengagerade i sitt barns 

förskoletid blir det också svårt att få ett positivt utbyte av relationen. Författaren såg att 

samtliga förskollärare i undersökningen pratade om föräldrakontakten som betydande i 

sin yrkesroll, och att många strävade efter att ha deltagande, aktiva föräldrar (a.a.). 

 

4.1 HBTQ-familjers vardag 

Kintner-Duffy et al. (2012) skriver om att familjer med samkönade föräldrar ofta känner 

en rädsla för exkludering av sina barn. Gustavson och Schmitt (2011) menar att 

föräldrar i HBTQ-familjer utvecklar strategier för att kunna hantera en heteronormativ 

offentlighet. Föräldrarna är vaksamma på situationer där barnen eventuellt skulle kunna 

råka ut för okunskap eller förakt. Även barnen utvecklar strategier i interaktionen för att 

möta det samhälle som är heteronormativt. Genom dessa strategier omförhandlar de 

aktivt kulturella normer och sociala förväntningar i vardagen (a.a.). Flera författare 

förklarar att många HBTQ-föräldrar aktivt väljer att inte berätta om sin läggning på sina 

barns skolor för att de är rädda att barnen ska diskrimineras på grund av det (Jeltova & 

Fish 2005; Lamme & Lamme 2002). 

 

Det är enligt Cloughessy och Waniganayake (2014) lätt att exkludera barn och familjer 

genom att inta ett heteronormativt förhållningssätt. Till exempel kränkte en lärarstudent 

i forskningen ett barn, då hen allteftersom sagan lästes för barngruppen frågade barnet 

om en karaktär i boken var lik hennes pappa. Det visade sig senare att flickan inte hade 

någon pappa, utan två mammor. Lärarstudentens agerande kan enligt författarna ha att 

göra med att många lärare har en rädsla kring att utmana heteronormen (a.a.). Något 

som Hermann-Wilmarth och Souto-Manning (2008) förklarar är att många lärare 

fokuserade på att tysta diskussionerna om HBTQ-kärlek, istället för att lyfta fram dem. 

På så vis går det att utläsa att det på vissa skolor finns en form av nertystnadsprincip, 

när det kommer till HBTQ-frågor. De lärare som valt att lyfta fram HBTQ-frågor har 

uppmärksammat fördelar med detta (a.a.). Kintner-Duffy et al. (2012) förklarar att 

förskollärarnas attityd och arbetssätt till stor del påverkar barnen. Gustavson och 

Schmitt (2011) har också sett att ett öppet förhållningssätt gynnar den positiva 

kopplingen till HBTQ-familjer, då de i sin studie märkt att när barn till HBTQ-föräldrar 

ges utrymme för att beskriva sin familjesituation som en bland andra familjer utmanas 

den normerande kärnfamiljen. 
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4.2 Samtal med barn om HBTQ-familjer 

Kintner-Duffy et al. (2012) observerade en lärare som genomförde gruppövningar och 

rollspel med barnen, i strävan efter att de skulle få en djupare förståelse för HBTQ-

familjer och deras situation i samhället. Författarna fick fram ett resultat som visade att 

barnen efter gruppdiskussioner angående HBTQ-familjer, hade skapat en större 

kännedom kring vilka ord som kan användas för att undvika kränkning. Uppgiften 

gjorde även barnen mer nyfikna på andra familjeformer (a.a.). Även Hermann-Wilmarth 

och Souto-Manning (2008) kunde se positiva effekter av att tala om olika familjer, då de 

i sin forskning skapade en dialog med en HBTQ-familj i klassen angående hur de ville 

lyfta fram hur familjer kan se ut. En betydande aspekt som Jeltova och Fish (2005) 

påtalar, är att ha en pågående dialog med HBTQ-föräldrar angående hur omgivningens 

bemötande eller reaktioner ska hanteras på bästa möjliga sätt. 

 

Böcker kan enligt Dedeoglu, Ulusoy och Lamme (2012) hjälpa barn att lära sig 

respektera, förstå och acceptera individuella skillnader mellan olika grupper av 

människor. Dessutom kan eleverna få hjälp med att utveckla och främja positiva 

attityder till olikheter gällande sexuell läggning och könsöverskridande identitet, om de 

i sin vardag använder böcker som täcker HBTQ-frågor. Författarna skriver fram att 

böcker med HBTQ-tema har en positiv inverkan på både barn och vuxna (a.a.). Genom 

bokläsning och diskussioner fick eleverna i Hermann-Wilmarths och Souto-Mannings 

(2008) forskning tala om och tänka öppet kring familjer. Resultatet visade att ju mer 

eleverna fick prata om sina och andras familjeformer, desto mindre snäv blev bilden 

över vad som anses normalt och socialt accepterat. Kintner-Duffy et al. (2012) kunde 

dock se att de barn som var uppvuxna i religiösa familjer generellt hade det mer 

problematiskt att acceptera homosexualitet, men påtalade ändå efter gruppövningarna 

att de aldrig skulle låta barn eller familjer bli diskriminerade på grund av sexuell 

läggning. 

 

4.3 Inkludering av HBTQ-familjer 

Hur ett inkluderande klimat kan skapas för LGBT-familjer i förskolan för Burt, Gelnaw 

och Klinger Lesser (2010) ett resonemang kring. Barnböcker, pussel och spel som 

påvisar bredden av olika familjestrukturer menar författarna kan vara till stor hjälp. 

Genom rollspelsscenarion anser Jeltova och Fish (2005) att barnen kan lära sig hur de 

bör agera i situationer som kan uppstå där barn och föräldrar i HBTQ-familjer blir 

kränkta. Rollspelen kan vara en stor del i att introducera ett positivt bemötande 

gentemot familjers olikheter och kan i många fall göra barn uppmärksamma på när en 

familj blir kränkt i vardagssituationer. Författarna menar även att förändringar i den 

fysiska miljön är betydande för att inkludera HBTQ-familjer i förskolan. Genom att visa 

bilder på kända HBTQ-människor och ha en regnbågsflagga i klassrummet går det att 

komma långt i strävan efter HBTQ-inkludering (a.a.). 
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Burt, Gelnaw och Klinger Lesser (2010) nämner även att pedagoger bör ha ett språk 

som inte exkluderar några barn och menar att ordval är betydande för att familjer ska 

känna sig som en del i gemenskapen. En aspekt för ett inkluderande språk är enligt 

Lamme och Lamme (2002) att säga familjer eller föräldrar, istället för att säga pappa 

eller mamma, och därigenom ta för givet att alla barn har föräldrar med olika kön. 

Istället för att fira till exempel mors dag, anser Burt, Gelnaw och Klinger Lesser (2010) 

att det går att skapa en familjedag på förskolan, där barnen får uppmärksamma sin 

familj. En annan sak att genomföra är dagliga diskussioner om familjer och ämnet går 

att lyftas fram med sånger eller foton. Något som är minst lika betydande för att bryta 

heteronormen och utmana de traditionella könsrollerna är att stötta barnen i den fria 

leken (a.a.). 

 

Det krävs att läraren har nolltolerans mot verbala kränkningar för att barn i HBTQ-

familjer ska känna sig inkluderade i skolmiljön (Lamme och Lamme 2002). Författarna 

menar att firandet av pride-veckan, kan vara ett stort steg för att barn ska förstå hur det 

är att vara HBTQ eller anhörig till en HBTQ-person, och hur det känns att bli ifrågasatt. 

Genom kunskap bildas också kännedom kring hur ett positivt bemötande kan 

genomföras av både barn och pedagoger (a.a.). Boyd (1999) anser att skolan har ett 

ansvar för att tillhandahålla exponering för olika sorters tro, liksom att bredda 

medvetenhet om att människor har olika livsstilar. Trots att homosexualitet inte anses 

vara normen, ska barn lära sig att respektera alla människor. Barn behöver lära sig att 

visa medkänsla mot alla, och de måste veta att det är bra att älska och ta hand om 

varandra (a.a.). 
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5 Teori 

I teorikapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkten som senare används i resultat- 

och analysdelen. Queerteorin används för att lyfta fram och analysera resultatet. Utifrån 

forskningen är queerteorin intressant eftersom den kan kopplas till de intervjuade 

pedagogernas individuella uppfattningar kring normer i förskolan. Queerteorin styrker 

vikten av att bryta normer redan i förskolan. 

 

5.1 Queerteori 

Det tillämpade perspektivet är queerteorin, som innebär att syna normer och de 

maktskillnader som normer skapar. Ambjörnsson (2006) menar att Teresa de Lauretis 

utvecklade begreppet queer år 1990 och skapade en teori utifrån detta då hon ställde sig 

emot forskningens heteronormativitet. Judith Butler anses nu vara en av queerteorins 

främsta företrädare som enligt Ambjörnsson (2006) ifrågasätter uppdelningen mellan 

kvinnor och män. I Sverige införlivades queerteorin år 1996 i en tidskrift där Don 

Kulick beskriver svenska forskningsråd och universitet som konservativa när det 

kommer till forskning om homosexualitet. I tidsskriften kom det även fram att 

queerteorin inte ansågs förändra forskningen något, men knappt tio år senare blev teorin 

erkänd och numera används queerteorin frekvent i tidningsartiklar, teaterpjäser, 

studentuppsatser samt akademiska arbeten (a.a.). 

 

Queerteorin tydliggör att människors identiteter och synsätt på sig själva och sin 

omgivning hela tiden definieras och omdefinieras, men även att både kön och sexualitet 

är sociala konstruktioner (RFSL 2012). Månson (2010) och Ambjörnsson (2006) menar 

att teorin har sin grund i att kön definieras varierande av olika människor. Författarna 

talar om att vissa ser kön som något socialt konstruerat som varje individ själv får 

bestämma, medan andra ser kön som något människor föds med biologiskt. Queer som 

teori innebär att uppmärksamma olika förhållanden i samhället som är kopplat till 

genus, sexualitet och makt (Ambjörnsson 2006). Teorin riktar strålkastarljuset mot det 

som ses som normalt och uppmanar till att se bortom uppdelningar som homo- och 

heterosexualitet. Queerteorin vänder upp och ner på förutsättningarna att det finns ett 

normalt eller onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man. Queer ger oss verktyg 

att ifrågasätta samhällets förutbestämda sanningar om alla former av normalitet (a.a.). 

Rosenberg (2002) menar att queer inte bör preciseras, då dess uppgift är att bryta upp 

kategorier istället för att tillskrivas en. Queer betecknar inte en identitet, utan ett 

analyserande förhållningssätt till det normativa. Queerteorin är en blandning av studier 

som ställer sig emot det heteronormativa. Teorin baseras på teoretiska diskussioner 

inom lesbisk feministisk teori samt inom gaystudier, som har förts om den dominerande 

och normerande ställning som heterosexualitet har i det västerländska samhället (a.a.). 

 

Queerteorin syftar till att ifrågasätta de normer som bestämmer vad som kan tänkas vara 

manligt och kvinnligt (Rosenberg 2002). Vidare menar författaren att queerteorin ställer 

sig emot den heterosexuella dominansen i samhället, och lyfter fram att människors 

sexualiteter är grundade i sociala, geografiska och historiska sammanhang. Normen för 



  
 

9 

 

människors sexuella läggning bestäms enligt författaren genom det sociala utbytet 

människor emellan, men även genom historiska händelser och var i världen människor 

bor. Något som queerteorin ställer sig emot är definitioner och stämplar på människors 

sexualitet samt de förutbestämda definitionerna av människors kön. Kön och sexualitet 

ska enligt queerteorin aldrig tas för givna på grund av de normer som råder (a.a.). 
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6 Metod 

Detta avsnitt presenterar undersökningsmetoden, vilka urval som gjorts, hur studien 

genomförts samt hur materialet bearbetats. Studiens trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet samt för- och nackdelar med metodvalen lyfts även fram i detta avsnitt.  

 

6.1 Metodval 

Enligt Denscombe (2009) är kvalitativ forskning förankrad i verkligheten, och på så 

vis socialt konstruerad. Eftersom syftet med studien var att få fram pedagogers 

perspektiv och hur de bemöter HBTQ-familjer, föll valet på att genomföra en 

kvalitativ studie med intervju och frågeformulär som metod. 

 

6.1.1 Intervju som metod 

Denscombe (2009) beskriver intervjun är lämplig som metod när fokus ligger i att få 

fram människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Eftersom studiens 

fokus var att göra en helhetsanalys av pedagogers uppfattningar, och inte göra en 

kartläggning av åsikter, föll valet på intervju som metod. Både personliga intervjuer 

samt gruppintervju har använts i studien. I överensstämmelse med Denscombe (2009) 

har intervju som metod gett rikare och mer kompletterande svar än om undersökningen 

exempelvis enbart hade utgått från enkäter. 

 

6.1.2 Frågeformulär som metod 

Tre av de förskolor som deltagit i studien var inte möjliga att besöka personligen och 

därför användes även frågeformulär som metod. Denscombe (2009) menar att åsikter 

och uppfattningar kan undersökas med hjälp av frågeformulär. Vidare beskriver 

författaren att ett frågeformulär kan bestå av öppna och fasta frågor, samt att de kan 

skickas via e-post. Frågeformulären i studien består av öppna frågor för att svaren ska 

kunna bli djupare. Valet att skicka frågeformuläret som e-postbilaga, har beaktats 

utifrån Denscombes (2009) tanke om att det ger ett strukturerat intryck. 

 

6.2 Urval 

I studien deltar HBTQ-certifierade förskolor och icke HBTQ-certifierade förskolor från 

fem olika kommuner. Anledningen till urvalet var att få en så stor förståelse som möjligt 

för hur olika personer tänker och känner kring HBTQ-familjer i förskolan. De icke 

HBTQ-certifierade förskolorna utsågs genom att granska olika kommuners hemsidor 

och sedan valdes förskolor med olika pedagogiska inriktningar, förskolor som inte 

kontaktats tidigare samt förskolor som har kontaktats tidigare. De HBTQ-certifierade 

förskolorna valdes utifrån RFSLs lista över HBTQ-certifierade verksamheter. 

Förskolorna har själva fått bestämma vem av pedagogerna i arbetslaget som skulle 

medverka vid intervjun, vilket känns självklart för att få en så avslappnad intervju som 

möjligt. Förutsättningen att aldrig ha träffat de pedagoger som intervjuerna genomförs 

med kan enligt Denscombe (2009) anses vara positivt ur aspekten att mötet blir 

förutsättningslöst då pedagogerna inte vet vilka värderingar de som intervjuar har, eller 

vilka åsikter de har i vissa frågor så att svaret kan bli vinklat mot hur de helst hade velat 
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ha det. Författaren menar även att en fördel med att sedan innan känna pedagogerna är 

att samtalet flyter på mer okomplicerat och att frågorna som ställs ofta får djupare svar. 

 

6.3 Genomförande 

Innan genomförandet av intervjuerna utformades en intervjuguide med frågor baserade 

på studiens forskningsfrågor. Queerteorin användes som ramverk i utformandet av 

intervjufrågorna och frågeformulären, eftersom Rosenberg (2002) menar att de normer 

som bestämmer vad som kan tänkas vara manligt och kvinnligt bör ifrågasättas. I 

studiens fall formulerades frågorna så att pedagogernas uppfattningar kring normer och 

sexualitet skulle kunna framträda i studiens resultat. Intervjuerna har genomförts med 

sex pedagoger och samtliga intervjuer har studiens författare utfört tillsammans. Några 

intervjuer krävde följdfrågor för att veta om informationen tolkats rätt. Frågeformuläret 

har sänts som bilaga via e-post till de HBTQ-certifierade förskolorna då det inte fanns 

möjlighet att åka runt i landet för att göra personliga intervjuer. Även en icke HBTQ-

certifierad förskola, som inte hade tillfälle att genomföra en intervju men som ändå ville 

delta i studien, gav svar via frågeformulär. Det är tre pedagoger totalt som har svarat på 

dessa frågeformulär.  

 

Studien har genomförts i tre olika kommuner i södra Sverige samt två kommuner i 

mellersta och norra Sverige. Intervjuerna är genomförda på de olika förskolorna, i 

miljöer som pedagogerna själva valt och har pågått mellan 10 och 25 minuter. För att 

säkerställa teknikens funktion har intervjuerna spelats in på två olika enheter. 

Intervjuerna har sedan transkriberats och skrivits ut. De svar som registrerats via e-post 

har enbart skrivits ut. Svaren från intervjuerna och frågeformulären har lästs igenom ett 

flertal gånger för att kunna tolkas så korrekt som möjligt. Datan redovisas under kapitlet 

resultat och analys.  

 

För att kategorisera materialet har en helhetsanalys utifrån Holme och Solvang (1997) 

använts. Författarna menar att helhetsanalysen har sin grund i att konkretisera 

problemområden utifrån frågeställningar – i studiens fall utgick analysen från de 

frågeställningar som nämns i syftet. Resultatet är redovisat under tre olika teman, 

baserade på frågeställningarna, samt två övriga rubriker som är relevanta för resultatet. 

Efterhand när frågeställningarna tematiserats till rubriker, kan även passande citat 

användas för att belysa olika delar i texten (Holme & Solvang 1997). Helhetsanalysen 

har varit bidragande i studiens genomförande eftersom de resultat som framträtt till stor 

del utgår ifrån frågeställningarna i studiens syfte. 

 

6.4 Metodkritik 

Denscombe (2009) förklarar att begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

används i kvalitativa studier.  

 

6.4.1 Trovärdighet 

För att säkerställa att studien är trovärdig, går det enligt Denscombe (2009) att 

triangulera, det vill säga att se datan ur mer än ett perspektiv. Författaren nämner 
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datatriangulering som en form där informanttriangulering, tidstriangulering och 

platstriangulering ingår. I genomförandet av studien har datatrianguleringens tre delar 

tillämpats då datan som använts samlats in från olika informanter, vid olika tidpunkter 

och från olika delar av landet. En annan aspekt av trovärdighet som Denscombe (2009) 

lyfter är respondentvalidering, vilket har sin grund i att kontrollera om svaren från 

deltagarna i studien tolkats korrekt. Under studiens intervjuer fick pedagogerna 

möjlighet att förtydliga sina svar i och med de följdfrågor som ställdes. Denscombe 

(2009) menar att en studies trovärdighet även går att kontrollera genom grundade data, 

vilket innebär att spendera tid i verksamheten samt att tolka visuella bilder. I och med 

intervjuerna har tid spenderats på förskolorna och visuella bilder som pedagogernas 

ansiktsuttryck och underförstådda signaler har tolkats. Genom att granska svaren från e-

postbilagorna samt de transkriberade intervjusvaren har studiens trovärdighet kunnat 

kontrolleras. 

 

6.4.2 Pålitlighet  

Vid kvalitativ forskning blir forskarens jag närmast en integrerad del av den metod som 

används för att samla in data (Denscombe 2009). En aspekt som författaren lyfter som 

betydande är att kontrollera en studies pålitlighet. Detta kan forskaren undersöka genom 

att konkretisera om resultaten och slutsatserna skulle bli likvärdiga om någon annan 

skulle utföra forskningen (a.a.). I studien har arbetsprocessen redovisats, vilket gör det 

möjligt för omvärlden att tolka och se de val som genomförts. 

 

6.4.3 Överförbarhet 

En kvalitativ studies överförbarhet, innefattar frågan “I vilken utsträckning skulle 

fynden kunna överföras till andra fall?” (Denscombe 2009, s.382). Enligt författaren kan 

läsaren utifrån frågeställningen, jämföra informationen i studien med andra fall, och 

därigenom se om datan är överförbar. I och med relevanta detaljer kring geografisk 

spridning, utbildningsnivå inom HBTQ samt information kring pedagogiska 

inriktningar får läsaren i och med studien de redskap som behövs för att överföra 

informationen på andra fall. 

 

6.4.4 Fördelar och nackdelar 

Denscombe (2009) menar att en av fördelarna med att genomföra en kvalitativ 

forskning är att utgångspunkten blir den sociala tillvaron och att komplexa sociala 

situationer kan undersökas närmare. Vidare menar författaren att kvalitativ forskning 

tillåter mer än en förklaring då den bygger på forskarens tolkning. Kvalitativ forskning 

tillåter att olika forskare kan komma fram till olika slutsatser även om samma metoder 

används. Nackdelar med kvalitativ forskning är att analysen tar längre tid eftersom det 

insamlade materialet vanligtvis är ostrukturerat (a.a.). 

 

Lantz (2014) förklarar att fördelen med intervjuer är att frågor som är något mer 

komplicerade kan ställas. Vidare lyfter författaren negativa aspekter som intervjuaren 

bör ha i åtanke - nämligen att inte försöka påverka respondenten med vare sig tonfall 

eller överdrivet förklarande kring frågorna. I intervjuerna kan respondenten även känna 
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en nödvändighet att svara på ett visst sätt utifrån normer även om respondenten i fråga 

personligen är av en helt annan åsikt (a.a.). Det här är faktorer som noga har beaktats i 

studiens intervjuer, då genomförandets ambition bland annat var att forma intervjun 

med så lite förklarande som möjligt kring de frågor som ställdes. 

 

Denscombe (2009) menar att fördelen med öppna frågor är att svaret speglar 

respondentens åsikter. Vidare förklarar författaren att nackdelen med öppna frågor är att 

respondenten kan avstå från att svara då öppna frågor är mer tidskrävande. I 

frågeformulären kunde denna faktor synas, då svaren inte var lika utförliga som i 

intervjusvaren. Denscombe (2009) anser att nackdelen med e-postbilaga är att det blir 

några extra steg i hanteringen för personen som ska svara på frågorna, då dokumentet 

behöver sparas ned för att frågorna ska kunna besvaras och sedan bifogas i ett svar på e-

postmeddelandet. Fördelen med en e-postbilaga är att designen kan påverkas (a.a.). 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Björkdahl Ordell (2007) finns det fyra olika huvudkrav när det gäller etiska 

principer. De fyra kraven är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att 

informera pedagogerna om studiens syfte. De som deltagit i studien har själva fått 

bestämma över sin medverkan och därmed uppfylls samtyckeskravet. Pedagogerna som 

deltagit i studien har informerats angående att alla uppgifter om dem är konfidentiella 

och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem, vilket innebär att 

konfidentialitetskravet är uppfyllt. De uppgifter som samlats har endast använts till 

angivet ändamål, vilket innebär att även det sista kravet om nyttjande uppfyllts. I 

enlighet med de fyra huvudkraven har även en blankett (bilaga A och bilaga C) skickats 

till pedagogerna. Blanketten beskriver de förutsättningar som studiens arbetsprocess 

vilat på.  
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7 Resultat och analys 

I resultat- och analysdelen kommer kategorier som är genomförda utifrån en 

helhetsanalys presenteras. De rubriker som valts utifrån kategorisering av intervju- och 

frågeformulärssvaren är: utbildning, familjeformer, bemötande, inkludering och 

värdegrund. 

 

7.1 Utbildning 

Trots att HBTQ-frågor växer och blir alltmer aktuella är det inget som tagits upp i 

pedagogernas utbildning. Många av pedagogerna har arbetat i förskolan en längre tid 

och genomfört sin förskollärarutbildning för länge sedan, medan några är relativt 

nyutbildade och menar att det ändå inte har lyfts fram. Genusfrågor har blivit tydligare i 

utbildningarna men inte HBTQ-frågor specifikt. En pedagog i studien har gått en privat 

utbildning om HBTQ och de förskolor som valt att HBTQ-certifiera sig har ju självklart 

fått utbildning. 

 

Queerteorin styrker att HBTQ-frågor bör finnas med i en förskollärarutbildning då 

Ambjörnsson (2006) menar att teorin innebär att olika förhållanden i samhället, som är 

kopplat till genus, sexualitet och makt uppmärksammas. Teorin innebär även att se 

bortom uppdelningar som homo- och heterosexualitet, och genom utbildning kan dessa 

aspekter få chans att diskuteras mer ingående och i sin tur bidra till en mer omfattande 

kunskap i ämnet. 

 

7.2 Familjeformer 

I studien dominerar kärnfamiljen bland de icke HBTQ-certifierade förskolorna, men 

även ensamstående föräldrar och skilsmässobarn är förekommande. Resultatet av 

intervjusvaren pekar på att vissa förskolor i studien har familjer med HBTQ-föräldrar, 

medan andra inte har det. Majoriteten av förskolorna har åtminstone en familj där 

föräldrarna definierar sig som HBTQ-personer, och andelen lesbiska föräldrar är i 

studiens fall i majoritet. Det förekom också familjer där den ena föräldern korrigerat 

kön från kvinna till man. Ingen av de icke HBTQ-certifierade förskolorna har en familj 

bestående av två pappor. I en av de HBTQ-certifierade förskolorna fanns det fler 

representerade familjeformer; barn med två mammor, barn med två pappor, 

adoptivbarn, familjehemsbarn, men även traditionella familjer med mamma och pappa. 

En HBTQ-certifierad förskola hade för närvarande inga HBTQ-familjer i sin 

verksamhet. Störst bredd i familjeformerna var det på den förskola som har en speciell 

pedagogik och på de förskolor som är HBTQ-certifierade. En pedagog förklarade det 

hela med: 

 

Vi är ju Waldorf-inspirerade. […] Och det är ju ganska… Det är ju ett väldigt 

accepterande synsätt, då eftersom det är en alternativ pedagogik, så dras det ju också 

många alternativa människor hit, om du förstår. Så man får ganska många, man får 

alla sorters människor liksom. 
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På de förskolor där kärnfamiljen är i majoritet, uttryckte pedagogerna ofta att faktorer 

som förskolans läge spelar stor roll för vilken sorts familjer som kommer dit, och vilken 

spridning på familjerna det blir. 

 

Majoritet är ju kärnfamiljer. Jag tror inte… Vi har inte nån som lever som 

ensamstående. Jag tror ju lite att det beror på det område som förskolan ligger i 

också. […] Vi har ju heller inte många utländska barn. 

 

Flertalet pedagoger uttryckte det som en fördel att ha HBTQ-familjer i förskolan, 

eftersom det vidgar perspektiv för barnen på hur olika familjer kan se ut, samt att det 

ger en ingång till att diskutera att det finns olika familjeformer. 

 

7.3 Bemötande 

Ett fåtal pedagoger i studien lade fokus vid att alla familjer ska behandlas lika, genom 

att få rättvist med resurser och samma tid av pedagogerna. De flesta talade ändå om 

svårigheten kring att bemöta alla lika, och förklarade att varje individ och familj har 

skilda behov, och därför behöver olika mycket resurser. Beroende på hur familjer ser ut, 

och vilka behov familjer har, bemöter de flesta pedagoger familjer olika. Samtidigt är 

alla pedagoger i studien noga med att poängtera att alla har samma värde. 

 

Jag tycker inte att det är rättvist att alla får lika mycket. För en del behöver mer hjälp 

än vad andra behöver och då är det rättvist. Det blir nog rättvist i slutändan ändå. 

Alla har ju lite olika behov. 

 

Alla pedagoger i studien anser att HBTQ-föräldrar inte ska bemötas annorlunda på 

grund av sin sexuella läggning, utan bemötas utifrån sina behov som föräldrar till ett 

barn i förskolan. Det ska ses som naturligt och inte göras till något utmärkande. Genom 

att tala öppet om familjer och inte hymla kring olikheter, tror somliga pedagoger att det 

går att komma långt. En förskola lyfter vikten av att vara normkritisk och menar att de 

inte förutsätter att alla lever enligt heteronormen. Enligt Rosenberg (2002) styrker 

queerteorin tanken att aldrig ta människors kön och sexualitet för givna på grund av 

rådande normer. 

 

Queerteorin handlar om att ställa sig emot normer, och tänka på ett icke värderande sätt 

(Rosenberg 2002). Samtliga pedagoger i studien hade en förhoppning och önskan om att 

bemöta familjer med utgångspunkt i sina behov, och inte utifrån rådande familjeform. 

Ambitionen var alltså att inkludera familjer förutsättningslöst. En pedagog lyfte fram att 

det är av stor betydelse att agera professionellt i sitt bemötande mot barn och föräldrar 

och att inte låta de privata åsikterna färga yrkesrollen. Vidare menar pedagogen att hen 

inte har någon rätt att lägga sina egna värderingar i sin profession. 

 

7.4 Inkludering 

Rosenberg (2002) lyfter fram att heterosexualitet dominerar i samhället och att 

queerteorin ställer sig emot denna dominans. Genom att samtala om andra sexualiteter 

menar queerteorin att den heterosexuella dominansen utmanas. De pedagoger som 
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arbetar kontinuerligt för att inkludera HBTQ-familjer, gör det på olika sätt. De flesta 

förskolor i studien har på ett eller annat vis talat om familjer med barnen, men däremot 

har inte alla talat specifikt om HBTQ-familjer. Några få pedagoger ansåg att samtal om 

HBTQ-familjer inte behövde lyftas fram, så länge det inte fanns en sådan familj i 

barngruppen. Två pedagoger uttryckte sig så här: 

 

Skulle det komma in nått sånt får man ju ta den biten då som förberedande då och 

tala om varför det är så här en pojk eller flicka som har en mamma som kanske är 

med en annan mamma. Eller såna här saker men eftersom vi inte har haft nått sånt 

fall än så har det ju inte varit aktuellt riktigt än. 

 

                 Ja så att, man tar det ju lite efter att det kommer. Det är ju som livsfrågor 

överhuvudtaget, man pratar ju inte om döden om man inte behöver. Utan det e ju när 

det blir aktuellt i nån familj. 

 

Även att alla pedagoger i studien lyfte fram att de har ett accepterande och inkluderande 

synsätt av HBTQ-familjer, gick det i vissa fall att utläsa att några pedagoger inte var 

riktigt bekväma med att tala om dessa familjer. Vissa ordval i intervjuerna var inte i 

samklang med den positiva bild som uppfattades att pedagogerna ville visa att de hade 

av HBTQ-familjer. Ett fåtal pedagoger använder fraser som “[…] eftersom vi inte har 

haft nåt sånt fall […]” och “[…] vi har inga såna här […]” i samtalet kring HBTQ-

familjer. Dessa fraser kan tolkas som exkluderande. 

 

De förskolor som har en eller flera HBTQ-familjer har aktivt jobbat för att belysa 

ämnet. På en förskola i studien har de haft familjen som tema och därmed fört samtal i 

barngruppen om att familjer kan se olika ut. En annan förskola synliggjorde 

familjeformer i barns fria lek. De uppmuntrade barnen att bryta heteronormen genom att 

till exempel föreslå att det kan finnas två mammor eller två pappor i leken. En förskola 

använde sig av böcker med ett HBTQ-inkluderande perspektiv för att belysa olika 

familjeformer. En pedagog lyfte föräldramötena som ett betydande forum för att 

diskutera eventuella frågor om olika familjeformer. Samma pedagog menade också att 

små barngrupper leder till en mer familjär atmosfär, vilket underlättar kontakten med 

både barn och föräldrar. Ambjörnsson (2006) anser att queerteorin ger oss verktyg att 

ifrågasätta de förutbestämda sanningar om normalitet som finns i samhället. I studien 

går det att se att ett flertal pedagoger på olika sätt arbetar för att bryta heteronormen. En 

pedagog blev inspirerad att arbeta mer med HBTQ-frågor i barngruppen, för att främja 

förståelsen för att alla är olika, och för att barn som redan i förskoleåldern känner sig 

annorlunda, ska känna sig bekräftade och våga vara sig själva. 

 

Sättet pedagoger väljer att tala om HBTQ-familjer, kan spela roll för hur inkluderande 

en förskola är. Vissa förskolor har inte pratat om HBTQ-familjer med barnen, medan 

andra har det i och med att de har genus och jämställdhet som pedagogisk inriktning. 

Det finns även icke HBTQ-certifierade förskolor som har använt sig av exempelvis 

familjen som tema. Något som queerteorin ställer sig emot är förutbestämda stämplar på 

människors sexualitet och kön (Rosenberg 2002). Studien påvisar att de pedagoger som 

talar öppet om olikheter använder värderande ord i mindre grad i samtalet kring 
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familjeformer, jämfört med de som väljer att inte tala om HBTQ-familjer med barn och 

föräldrar. En pedagog säger så här: “Vi försöker att så lite som möjligt ‘köna’ barn, 

‘gruppera’ tjejer och killar samt använder inte flicka/pojke utan använder namnen.” 

 

Många pedagoger i studien påpekar att barnen oftast är de som är mest accepterande och 

öppna gentemot olika familjeformer. På en förskola har det förekommit att barn tycker 

att det är fel med HBTQ-familjer, då är pedagogerna noga med att poängtera att det inte 

finns något som är fel. Här går det att se att pedagogerna helt i linje med queerteorin 

valde att utmana normen för människors sexualitet genom att ifrågasätta barnens 

värderingar (Ambjörnsson 2006). Några pedagoger menar att det är svårt att bryta en 

negativ bild angående homosexualitet om barnen har lärt sig att det är fel hemifrån, men 

att det är av största vikt att vara tydlig och ta tag i problemet och föra diskussioner om 

att familjer kan se olika ut. 

 

Hur HBTQ-föräldrarna är som personer, menar ett flertal pedagoger spelar roll för hur 

inkluderade de blir av andra familjer i förskolan. Tre pedagoger i studien som hade 

lesbiska föräldrar i förskolan beskrev dem som öppna, trevliga och sociala människor. 

Just för att pedagogerna hade positiva associationer till dessa föräldrar, trodde de inte att 

andra föräldrar hade negativa kopplingar. HBTQ-föräldrarnas agerande och sociala 

kompetens, menar alltså vissa pedagoger ligger till grund för hur accepterade de blir av 

andra föräldrar i gruppen. Några pedagoger i studien visste inte om de andra föräldrarna 

i förskolan kände till att det fanns en eller flera HBTQ-familjer i barngruppen. Andra 

pedagoger hade varit noga med att informera om detta och föra det på tal i samband 

med föräldramöten. 

 

Tre av pedagogerna i studien pratar om religiösa familjers inställning till HBTQ-

familjer. De tar upp att familjer med utländsk härkomst skulle kunna ha fördomar 

gentemot HBTQ-familjer. En pedagog hade haft en stormig diskussion med en pappa 

angående att det fanns HBTQ-familjer i förskolan. Pedagogen löste situationen så här: 

“Det var jag som sa, att ’så här är det’, och ’alla barnen är välkomna här’, liksom, och 

’det får du acceptera’. Och det gjorde han, det gick jättebra.” 

 

Ambjörnsson (2006) förklarar att queerteorin till stor del handlar om att utmana 

sexuella och könsrelaterade normer. Pedagogen i exemplet ovan försvarade familjen 

som definierade sig som HBTQ och fick pappan att inse vikten av ett inkluderande 

arbetssätt i förskolan. Tre av pedagogerna nämner att personer med annan kulturell 

bakgrund kan ha negativa åsikter kring homosexualitet. En pedagog tror att det kan bero 

på att det i vissa länder är straffbart att vara HBTQ-person. Två pedagoger i studien 

resonerade kring att om föräldrar har rasistiska åsikter kanske de är emot 

homosexualitet också, eftersom de är rädda för det som de inte vet något om. Samtliga 

pedagoger pratar om att en öppen dialog med familjer som har negativa åsikter kring 

homosexualitet, hjälper till i riktningen mot att inkludera HBTQ-familjer. Flertalet 

pedagoger menar att en betydande del i förståelse mellan föräldrar är att som pedagog 

våga föra fram även de svårare samtalen. 
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7.5 Värdegrund 

Både HBTQ-certifierade förskolor och icke HBTQ-certifierade förskolor måste enligt 

förskolans läroplan arbeta med värdegrunden. I studien framkommer det att de 

pedagoger som gått en HBTQ-utbildning oftast påvisar större medvetenhet kring hur en 

inkluderande miljö för alla kan skapas. En pedagog i en HBTQ-certifierad verksamhet 

förklarade hur de arbetar med värdefrågorna. 

 

Ja såklart, det är ju vår vardag och vår verklighet och även om vi inte hade dessa 

familjer skulle vi prata om det eftersom det är en del av livet/världen och förskolan 

ska ju spegla/visa samhället. […] Vi arbetar ständigt med våra värdefrågor, 

utvecklar och utbildar oss vidare och blir bara bättre och bättre. 

 

En HBTQ-certifierad förskola arbetar aktivt med att inte sätta kön på barnen, och 

använder inte definitionerna flicka eller pojke utan säger barnens namn istället. Detta är 

i enlighet med queerteorin, då Rosenberg (2002) menar att den ställer sig emot 

förutbestämda definitioner av människors kön. Två pedagoger anser att den egna 

inställningen är betydande; att det finns en sund och naturlig inställning till HBTQ-

familjer, och att det är betydelsefullt att prata om att det kan se olika ut. 

 

Fast det är ju lite viktigt också att vi har en viss inställning också, att vi visar att vi 

har en sund inställning till det och kan prata om det, att ’så här kan det se ut’, att det 

är naturligt också. 

 

En förskola anser att HBTQ-frågor bör tas upp i likabehandlingsplanen och finnas med 

som en del i värdegrunden. Pedagogerna förklarade det hela med att eftersom det finns 

en plan mot diskriminering och mot mobbing, borde diskriminerandet av HBTQ-

personer också finnas med som en egen punkt i likabehandlingsplanen.  
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8 Diskussion 

I diskussionen ställs resultatet mot den tidigare forskningen. Diskussionen kring 

metodval, slutsatser och forskningsfördjupningar problematiseras. Avslutningsvis skrivs 

konsekvenser fram för den professionella yrkesrollen. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

I studien har det framkommit att de flesta pedagoger i de icke HBTQ-certifierade 

förskolorna saknade någon form av utbildning inom HBTQ-frågor. Lamme och Lamme 

(2002) menar att kunskap bildar kännedom kring hur barn och pedagoger kan skapa ett 

positivt bemötande. Därför är det av stor vikt att, på ett eller annat sätt, skaffa sig 

kunskap i hur ett positivt bemötande kan skapas. Oavsett om förskolorna väljer att 

HBTQ-certifiera sig eller gå en fortbildning är det betydelsefullt att skapa en 

medvetenhet kring HBTQ-frågor. 

 

Enligt Lamme och Lamme (2002) krävs det nolltolerans mot verbala kränkningar för att 

barn som lever i HBTQ-familjer ska känna att de inkluderas i förskolan. Boyd (1999) 

menar att skolan är ansvarig för att barnen ska få lära sig att det finns olika sorters tro, 

men även skapa medvetenhet kring olika familjeformer. Även om normen inte är 

homosexualitet måste barnen respektera alla människor. Visa medkänsla och veta att det 

är bra att älska och ta hand om varandra är något som barn behöver lära sig (a.a.). I 

studien visade det sig att det har förekommit att barn uttryckt negativa åsikter om 

HBTQ-familjer och då har pedagogerna varit tydliga med att tala om att alla 

familjeformer är välkomna. Några pedagoger ansåg att det kunde vara svårt att bryta 

barns negativa bild om homosexualitet om det är något som de hade med sig hemifrån. 

Dock menade pedagogerna att det var av största vikt att vara tydlig och ta tag i 

problemet, samt att lyfta fram diskussioner om olika familjeformer. 

 

Genom att samtala med HBTQ-familjer i förskolan menar Hermann-Wilmarth och 

Souto-Manning (2008) att positiva effekter uppnås. En pågående dialog menar Jeltova 

och Fish (2005) är betydande för att skapa kännedom kring hur HBTQ-familjer vill att 

pedagoger och barn pratar om just sin familjestruktur. I studien lyfte en pedagog fram 

föräldramötena som ett betydande forum för att synliggöra eventuella frågor om olika 

familjer och skapa en öppen diskussion. Burt, Gelnaw och Klinger Lesser (2010) 

beskriver att sättet pedagoger talar om HBTQ-familjer spelar roll för hur inkluderade 

familjerna känner sig i verksamheten. Många pedagoger i studien uttryckte att ett 

professionellt förhållningssätt och en positiv personlig inställning spelar roll för hur 

inkluderande en förskola blir. Förskolor med HBTQ-certifiering använder i studien färre 

värderande ord gentemot de representerade familjeformerna, än de som inte är HBTQ-

certifierade. Burt, Gelnaw och Klinger Lesser (2010) anser att pedagoger i förskolan bör 

ha ett språk som inkluderar alla barn och lyfter att de ord som används är betydande för 

att barn och familjer ska känna sig som en del i gemenskapen. I studien använde några 

pedagoger meningar och ord som skulle kunna tolkas vara negativa gentemot HBTQ-

familjer. Hermann-Wilmarth och Souto-Manning (2008) kunde i sin forskning se 
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fördelar med att tala öppet om olika familjeformer. De pedagoger i den här studien som 

valt att tala om HBTQ-familjer i förskolan, har även nämnt att de upplevt att barnen inte 

gjort så stor sak av det. Några pedagoger var av åsikten att barnen är de som är mest 

accepterande gentemot HBTQ-familjer, jämfört med någon annan grupp i samhället. 

 

Kintner-Duffy et al. (2012) menar att även om religiösa människor generellt har svårare 

att acceptera HBTQ-familjer så innebär diskussioner om olika familjeformer en 

förändrad attityd gentemot dessa familjer. Kränkningar mot HBTQ-familjer minskar när 

kunskapen ökar och en respekt mellan människor växer fram (a.a.). När det gäller 

inställningar till HBTQ-familjer gick det i studien att se att pedagogerna upplevde en 

del problem hos bland annat religiösa familjer. Genom att ha en öppen dialog med de 

föräldrar som har negativa åsikter om HBTQ-personer anser pedagogerna att en 

acceptans skapas. 

 

Enligt Burt, Gelnaw och Klinger Lesser (2010) kan barnböcker, pussel och spel som 

påvisar bredden av olika familjestrukturer, vara till stor hjälp när ett inkluderande klimat 

skapas. Vidare menar författarna att det är av stor vikt att stötta barn i den fria leken för 

att bryta heteronormen och utmana de traditionella könsrollerna. I studien använde sig 

en förskola av barnlitteratur för att lyfta fram olika familjeformer. Även den fria leken 

användes för samma ändamål och pedagogerna bröt heteronormen genom att bland 

annat föreslå att det kunde finnas två mammor eller två pappor i leken. Hermann-

Wilmarths och Souto-Mannings (2008) forskning visar att ju mer eleverna får prata om 

sina och andras familjeformer, desto mindre snäv blir bilden över vad som är normalt 

och socialt accepterat. I studien var det en förskola som haft familjen som tema och 

därmed fört samtal i barngruppen om att familjer kan se olika ut. Ett flertal pedagoger 

anser att det är en fördel att ha HBTQ-familjer i förskolan; dels för att det är lättare att 

prata om HBTQ-frågor när det finns i barnens närhet, dels för att barnen får en vidare 

bild av vad en familj är. 

 

8.2 Metoddiskussion 

En aspekt som var problematisk med intervju som metod var att ställa intervjufrågorna 

på samma sätt till alla pedagoger. Vissa pedagoger var mer utförliga i sina svar och då 

behövdes inga följdfrågor medan andra gav kortare svar och därför behövde följdfrågor. 

Sju förskolor tillfrågades att delta i intervjuerna men endast fyra förskolor valde att 

tacka ja. Tre av de tillfrågade förskolorna har inte svarat på förfrågan. På två förskolor 

har fler än en pedagog intervjuats, därav har sex pedagoger deltagit i intervjuerna. E-

postbilagan sändes ut till fyra pedagoger, men endast tre pedagoger svarade. Efter ett 

tag när några pedagoger inte hade svarat på undersökningen sattes ett sista svarsdatum. 

Av detta har lärdomen dragits att det kan vara positivt att bestämma ett sista svarsdatum 

redan i första mailet. I efterhand reflekterades det även över att ett läskvitto hade kunnat 

begäras från de pedagoger som e-postbilagan skickades till, så att de mail som 

skickades kunde bekräftas vara mottagna. Istället fick påminnelser skickas för att 

säkerställa att e-postbilagorna kommit rätt.  
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Frågeformulären via e-postbilaga kan efteråt upplevas som ett mindre givande alternativ 

eftersom pedagogernas svar här var kortare jämfört med de som valde intervju som 

metod. Det är svårt att säga om längden på svaren via e-postbilaga respektive intervju 

har påverkat studiens resultat. På grund av omständigheter som att HBTQ-certifierade 

förskolor inte fanns i närheten föll valet på frågeformulär via e-postbilaga som det mest 

passande alternativet inom studiens tidsbegränsning. Nu i efterhand går det att se att det 

fanns fler sätt att lösa situationen på; till exempel telefonintervjuer eller samtal över 

Skype. 

 

Om en annan metod valts, exempelvis enkät som metod hade antagligen resultatet blivit 

en mer precis skattning av hur varje förskollärare anser sig vara i bemötandet och 

inkluderandet av HBTQ-familjer, och därigenom hade resultatet kunnat redovisas i 

tabellform. Dock hade inte samma utförliga resultat framträtt som i intervju som metod. 

Enkät som metod skulle också kunna bli mer låst utifrån de öppna frågeställningar som 

ingår i studien. Observation som metod skulle först och främst vara tidskrävande och 

möjligheten att observera mer än en förskola skulle kunna bli problematiskt. Resultatet 

skulle då bli hur en specifik förskola jobbar med HBTQ-frågor. 

 

8.3 Slutsats 

I studien framkom det att de pedagoger som genomfört en HBTQ-utbildning samt den 

förskola som har en vedertagen pedagogisk inriktning, oftast påvisade större kännedom 

kring hur en inkluderande miljö skapas, jämfört med de pedagoger som inte varit med 

om en HBTQ-certifiering eller har en specifik inriktning. Eftersom det bara är ett fåtal 

förskolor i Sverige som valt att HBTQ-certifiera sig, går det att ställa sig kritisk till 

varför en sådan utbildning inte görs tillgänglig för alla förskolor. Flertalet av landets 

förskolor är inte HBTQ-certifierade, och en tanke om varför, är att det kostar 100 000 

kronor. Prislappen på själva utbildningen kan vara en bidragande faktor till varför det 

inte genomförs HBTQ-certifiering på fler förskolor, och i sin tur blir effekten av detta 

att kompetensen och medvetenheten inom området aldrig får chans att höjas på de flesta 

av landets förskolor. En annan aspekt till varför många förskolor inte väljer att HBTQ-

certifiera sig kan vara att certifieringen är okänd. 

 

När intervjuerna genomfördes väckte några av intervjufrågorna intresse hos några 

pedagoger. De kunde se vikten av att ha en öppen dialog med barnen om olika 

familjeformer och efter intervjuerna fördes ett samtal om olika sätt att gå tillväga. En 

förskola visade intresse för att HBTQ-certifiera sig. Besök av HBTQ-kunniga i 

verksamheten kan ge ringar på vattnet för att vilja arbeta med dessa frågor och öppna 

ögonen för att pedagoger ska våga beröra ämnet HBTQ-familjer. 

 

8.4 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att forska mer inom området HBTQ-familjer och deras 

inkluderande i förskolan, fast ur barns och föräldrars perspektiv. Föräldrarna hade 

kunnat intervjuas angående sina upplevelser av förskolans arbetssätt för att involvera 

HBTQ-familjer, och barnen hade kunnat få frågor om sina allmänna upplevelser av 



  
 

22 

 

denna familjeform, samt vad de anser vara en typisk familj. En spännande infallsvinkel 

hade varit att inte endast se ämnet ur pedagogers perspektiv. 

 

8.5 Konsekvenser för professionen 

Studiens förhoppning har varit att följa läroplanens intentioner och mål när det gäller 

inkludering och att bryta traditionella könsroller. Det går även att se studien som en 

kunskapskälla, vilken andra pedagoger kan använda sig av i sin yrkesprofession för att 

skapa en inkluderande miljö i förskolan. Många pedagoger värderar tiden i barngruppen 

högt och vissa kan nog känna att det blir ännu en extra arbetsbelastning att till exempel 

genomgå en HBTQ-certifiering. En del förskolor har redan valt att profilera sig som 

exempelvis miljöförskola och känner kanske att det räcker som extra kompetens. En 

förhoppning med studien är att den kan inspirera pedagoger ute i verksamheterna och 

väcka lust till ett fortsatt arbete för en inbjudande förskolemiljö för alla, oavsett 

familjeform. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A – Samtyckesblankett – Personliga intervjuer 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter som skriver ett examensarbete om hur HBTQ-föräldrar 

bemöts i förskolan samt hur olika förskolor arbetar för att inkludera HBTQ-familjer. Vi 

har i vår studie tänkt jämföra HBTQ-certifierade förskolors arbete för inkludering, med 

icke HBTQ-certifierade förskolor, och därigenom se hur vi vill arbeta för en 

inkluderande miljö i förskolans värld. 

 

Vi kommer att spela in våra intervjuer i syfte att underlätta bearbetningen av materialet, 

samt att vi på det sättet blir mer närvarande under vårt samtal. Inspelningarna kommer 

endast att användas i bearbetningsprocessen, vilket innebär att inget av materialet 

kommer spridas vidare, eller användas i annat forum. 

 

I vår skriftliga redovisning kommer vi använda oss av fiktiva namn och vi kommer inte 

använda oss av adresser eller bostadsorter som på något sätt kan binda er till studien. 

 

Genom att ni skriver under nedan ger ni oss godkännande att banda intervjun/samtalet, 

och vi tackar på förhand för din medverkan till vårt examensarbete. 

 

Eventuella frågor kan skickas till nedanstående e-post. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Susanne Funesjö 

 

Nellie Appelqvist 

 

Vår handledare vid Linnéuniversitetet: Camilla Forsberg 

 

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

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och inspelad 

 

Namn:................................................................................... 

 

Datum:...................... 

  



  
 

II 

 

Bilaga B – Intervjuguide – Personliga intervjuer 

 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

 Fanns HBTQ-frågor med i någon del av er utbildning? 

 

 Har ni någon speciell inriktning som ni jobbar med på er avdelning? 

 

 Hur arbetar ni för att bemöta familjer i förskolan? 

 

 Anser ni att ni bemöter olika familjer/vårdnadshavare olika eller lika? Varför? 

 

 Vad har ni för olika familjeformer på er förskola? (Ex. barn till ensamstående, mest 

kärnfamiljer etc.) 

 

 Pratar ni något om olika familjeformer i er förskolegrupp? Om ja - på vilket sätt? 

 

 Har ni någon gång diskuterat t.ex. att tjejer kan vara tillsammans med tjejer och att 

killar kan vara tillsammans med killar på er förskola? Om ja- vad har responsen varit 

från föräldrar och barn? Om nej- varför har ni valt att inte beröra ämnet?  

 

 Hur vill ni att familjer ska känna sig efter ett besök på er förskola? 

 

 Hur arbetar ni för att alla barn och familjer ska känna sig välkomna, sedda och 

inkluderade? 

 

 Tror ni att det skulle kunna dyka upp några problem på er förskola, om ni hade ett barn 

till två samkönade föräldrar? (Problem i relationen med barnen i barngruppen, andra 

föräldrar eller mellan kollegor)? 

 

 Tror ni att det skulle finnas några fördelar av att ha ett barn till två samkönade föräldrar 

i förskolegruppen? 

 

 Hur skulle du vilja jobba med inkluderandet av HBTQ-familjer på din förskola i 

framtiden? 

  



  
 

III 

 

Bilaga C – Frågeformulär med samtyckesblankett – E-postbilaga 

 

Hej! Vi är två förskollärarstudenter som skriver ett examensarbete angående hur 

HBTQ-föräldrar bemöts i förskolan, samt hur olika förskolor arbetar för att inkludera 

HBTQ-familjer. Vi har i vår studie tänkt jämföra HBTQ-certifierade förskolors arbete 

för inkludering, med icke HBTQ-certifierade förskolor, och därigenom se hur vi vill 

arbeta för en inkluderande miljö i förskolans värld. 

 

När ni har fyllt i formulären samtycker ni till att svaren kommer att användas i vår 

studie. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, då vi inte lämnar ut uppgifter från 

er till andra. Om det framkommer namn på personer eller arbetsplatser i er beskrivning 

kommer vi ändra dessa, och använda fiktiva namn. Om ni har frågor kring vår studie är 

ni mer än välkomna att höra av er! 

 

Kontaktuppgifter: 

Nellie Appelqvist 

Susanne Funesjö  

Vår handledare vid Linnéuniversitetet: Camilla Forsberg 

Skicka era svar till 

 

Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

Fanns HBTQ-frågor med i någon del av er utbildning? 

 

Har ni någon speciell inriktning som ni jobbar med på er avdelning? 

 

Hur arbetar ni för att bemöta familjer i förskolan? 

 

Anser ni att ni bemöter olika familjer/vårdnadshavare olika eller lika? Varför? 

 

Vad har ni för olika familjeformer på er förskola? (Ex. barn till ensamstående, mest 

kärnfamiljer etc.) 

 

Pratar ni något om olika familjeformer i er förskolegrupp? Om ja - på vilket sätt? 

 

Har ni någon gång diskuterat t.ex. att tjejer kan vara tillsammans med tjejer och att 

killar kan vara tillsammans med killar på er förskola? Om ja- vad har responsen varit 

från föräldrar och barn? Om nej- varför har ni valt att inte beröra ämnet? 

 

Hur vill ni att familjer ska känna sig efter ett besök på er förskola? 

 



  
 

IV 

 

Hur arbetar ni för att alla barn och familjer ska känna sig välkomna, sedda och 

inkluderade? 

 

Tror ni att det skulle kunna dyka upp några problem på er förskola, om ni hade ett barn 

till två samkönade föräldrar? (Problem i relationen med barnen i barngruppen, andra 

föräldrar eller mellan kollegor)? 

 

Tror ni att det skulle finnas några fördelar av att ha ett barn till två samkönade föräldrar 

i förskolegruppen? 

 

Har du några tips att dela med dig av till andra förskolor som inte har möjlighet att 

HBTQ-certifiera sig? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

TACK för att du tog dig tid att svara på dessa frågor. När vi är färdiga med 

examensarbetet kan vi skicka det till er arbetsplats. Hälsningar Nellie och Susanne 

 

 


