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Syftet med studien är att undersöka hur personalen i förskolan talar om begreppet familj i 

verksamheten. Undersökningen utgår från en sociokulturell teori. Analysen har gjorts 

tematiskt med inspiration av ett normkritiskt perspektiv. Två fokusgruppssamtal har 

genomförts på två olika förskolor med tre deltagare i vardera fokusgrupper. 

 

Utifrån våra tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat en klyfta i hur det talas om 

familjen i förskolan, vi har uppfattat det som heteronormativt. Resultatet utifrån vår studie 

visar att när det pratas om en familj syftas det oftast kring den traditionella kärnfamiljen, 

mamma, pappa och barn. Resultatet visar också att det heteronormativa tänket fortfarande 

är kvar i den svenska förskolan. Det deltagarna anser som normalt framkommer i 

fokusgruppssamtalen. Det som är utöver den traditionella kärnfamiljen ses som 

annorlunda och normbrytande. Det syns en klyfta i resultatet kring familjebegreppet och 

vad som inkluderas i det utifrån de rådande normerna. En slutsats är att ett normkritiskt 

perspektiv kan vara användbart för förskolans personal för att kunna reflektera över sitt 

förhållningssätt. 
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1.Inledning  

"Alternativa familjebildningar är i dag inte längre en marginell eller ovanlig företeelse. 

Enligt demografiska uppgifter lever cirka en fjärdedel av alla barn i Sverige i åldrarna 

0–17 år i en annan typ av familj än en traditionell kärnfamilj. Det finns i dag ett otal 

alternativa familjeformer, såsom familjer med ensamstående föräldrar, styv- och 

adoptivfamiljer samt familjer med homosexuella föräldrar." 

(SOU:2001: 10: 73) 

Vi upplever att familjen är ett centralt ämne för barn och är ett dagligt samtalsämne i 

förskolan. Under förskollärarutbildningen, främst den verksamhetsförlagda utbildningen, 

har vi upplevt att personal i förskolan pratar om den traditionella kärnfamiljen när man 

samtalar om familjen. De barn som lever i en annan typ av familj kan då bli utpekade 

som annorlunda, eftersom personal på förskolan ständigt måste ändra sitt uttryck till just 

det barnets familjekonstellation. Vi vill fördjupa oss kring detta då våra tidigare 

erfarenheter från arbete och VFU i förskolan är att den svenska förskolan är 

heteronormativ där fokus ligger på kärnfamiljen. Det är tydligt att ämnet är aktuellt och 

engagerande eftersom vi funnit flera examensarbeten som handlar om detta ämne medan 

det däremot saknas fördjupad forskning inom området i förskolan. Studien inriktas därför 

på begreppet familjen och hur det talas om begreppet i förskoleverksamheten samt 

huruvida den svenska förskolan faktiskt är heteronormativ.  

I Lpfö98 (Skolverket, 2016) står det att barnen ska utveckla en förståelse av allas lika 

värde oavsett kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Om den svenska förskolan är 

heteronormativ, kan barnen då utveckla förståelse för allas lika värde? Utifrån 

ovanstående erfarenheter och brist i tidigare forskning kan vi se en problematik kring hur 

det pratas om familjen i förskolan. Wiklund, Petrusson- Nahlin & Schönbäck (2013) och 

Säljö (2011) beskriver språket som en slags kunskapsprocess. De belyser hur normer 

synliggörs i ens sätt att uttrycka sig, genom denna process kan vårt förhållningsätt 

förmedlas och påverka barnen. Detta kan resultera i hur barn ser på exempelvis 

familjebegreppet. Med anledning av att normer och samhället ändras ständigt måste även 

personalen på förskolan följa med i den utvecklingen för att skapa acceptans och 

inkludering. Vi upplever en brist kring normarbetet på så sätt att kärnfamiljen 

genomsyras i förskolan och andra familjekonstellationer kommer i skymundan. I studien 

vill vi undersöka hur deltagarna i fokusgruppssamtalen talar om begreppet familj. 
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur personal i förskolan talar om begreppet familj, 

deras synsätt och tankar kring begreppet. 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställning formulerats:  

• Hur talar personal i förskolan om begreppet familj? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning   

3.1 Begreppsdefinition  

För att underlätta för läsarna har vi valt att definiera begrepp som är centrala i studien.    

• Familjekonstellationer: Olika uppbyggnader av familjer som kan förekomma i 

samhället.  

• Kärnfamilj: En familj som består av mamma, pappa och biologiska barn.   

• Regnbågsfamilj: Familjer med en eller fler föräldrar som är HBTQ- personer.   

• Heteronormativ: Samhällets rådande norm att vara heterosexuell.   

• Adoptionsfamilj: En familj med adopterade barn. 

 

3.2 Läroplanen för förskolan   

 

Förskolans första läroplan kom 1998 (Lpfö) och utvecklingen som har skett sedan dess är 

stor. I kapitlet ”Normer och värden”, har ett av målen utvecklats mycket. I Lpfö98 

(Skolverket, 1998) står det att ”varje barn ska utveckla förståelse att alla människor har 

lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund” (Skolverket, 1998, s.11). I den 

senaste reviderade upplagan av läroplanen för förskolan innehåller målet betydligt fler 

aspekter, ”… religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning” (Skolverket, 2016, s.8). Det visar en tydlig utveckling från hur 

läroplanen såg ut 1998 och hur den ser ut 2017. Persson (2015) menar att samhällets 

normer och värderingar förändras. Förskolan behöver ta del av de förändringar som sker 

och utvecklas tillsammans, då ett av förskolans uppdrag är att förbereda barnet att bli en 

god samhällsmedborgare. 

I Lpfö98 (Skolverket, 1998) men också i den senast reviderade upplagan av Lpfö98 

(Skolverket, 2016) beskrivs det hur barn får kunskap genom att observera och lyssna på 

sin omgivning. Hur vuxna uttrycker sig förmedlas till barnen, i vuxnas sätt att uttrycka 

sig synliggörs normer och värderingar, vilket i sin tur kan komma att påverka barnen och 

hur de ser på exempelvis familjebegreppet (Wiklund, Petrusson- Nahlin och Schönbäck, 
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2013). Förskolan förväntas beakta att alla barn lever i olika familjer och livssituationer 

för att skapa förståelse för omgivningen. Detta kan ske på olika sätt i verksamheten bland 

annat genom tematiska aktiviteter, samtal, reflektion och diskussion vilket också är en 

del av läroplanens innehåll (Skolverket, 2016).     

Det som bland annat genomsyrar Lpfö98 (Skolverket, 2016) är begreppen öppenhet och 

respekt, detta gäller inom många områden men främst mot andra människor. Öppenhet 

och respekt för andra människor skapar ett accepterat klimat i samhället, då barnen 

utvecklar förståelse för allas olikheter. Detta gäller alla möten i förskolan, barn, 

vårdnadshavare och personal. Genom en god relation till vårdnadshavare skapar det 

trygghet för barn och vuxna. Vuxna ska känna en trygghet i att kunna samtala med 

personalen i förskolan om barnets trivsel samt lärande och utveckling (Skolverket, 

2016).  

 

3.3 Språket som maktbärare   

Språket mellan människor är ett sätt att få nya kunskaper, genom de sociala samspelen 

förmedlas nya och gamla erfarenheter. Det är en slags process i samspelen mellan barn 

och vuxna som innebär att om ett barn får en fråga försöker barnet skapa förståelse kring 

den ställda frågan och till slut svara på den. Denna process ger barnen nya kunskaper på 

så sätt att det skapar reflektion kring deras tidigare erfarenheter men också de nya. Det 

sociala samspelet blir en utvecklingsmöjlighet där barnen får chansen att använda sina 

kunskaper på nya och olika sätt (Säljö, 2011).   

Wiklund, Petrusson- Nahlin och Schönbäck (2013) och Markström (2005) beskriver 

språket som en stor maktbärande faktor på så sätt att det kan skapa normer i förskolan 

och då för barnen. Hur personalen i förskolan uttrycker sig och agerar sker utifrån egna 

regler, normer och maktstrukturer och detta överförs på barnen. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) belyser att det är de vuxnas förhållningssätt som påverkar barnens 

förståelse och respekt för mänskliga rättigheter som råder i det demokratiska samhället. 

Lpfö (Skolverket, 2016) menar på att det därför är viktigt att de vuxna är goda förebilder 

för barnen. Wiklund, Petrusson- Nahlin och Schönbäck (2013) och Markström (2005) 

menar att genom kommunikation och samspel mellan människor skapas och omskapas 
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förutsättningar, vilket visar att personal i förskolan är med och formar barnen. Även 

Arnqvist (2015) nämner språkets betydelse och hur det formar barnen. Språket är en 

grundsten i förskolan och används på olika sätt i verksamheten för att främja barnens 

utveckling och lärande. Språket är ett sätt att förmedla åsikter och värderingar vilket kan 

resultera i att normer förändras i interaktionen mellan människor. I Statens offentliga 

utredning (SOU 2006:75) skrivs det att i allt förekommande i förskoleverksamheten följs 

normer men samtidigt skapas det nya. Normerna skapas utifrån personalen men också av 

barnen, det blir tydligt det som anses vara "normalt" och "icke normalt" i förskolan. 

Alltså de grupper som utgår efter normen och de som ses som avvikande. Wiklund, 

Petrusson- Nahlin och Schönbäck (2013) menar att det är personalen i verksamheten som 

håller normer vid liv utifrån sitt förhållningssätt och bemötande. Språket är det främsta 

sättet att förmedla sina åsikter. Halldén (2007) anser att det trots allt är barnen som är 

bärare av framtiden, därför är det viktigt att personalen i förskolan är medvetna om sina 

förhållningssätt och hur man förmedlar sina egna värderingar och normer.  

 

3.4 Förskolan som normaliseringspraktik   

I Stockholm år 2005 gjordes en enkätundersökning hur barns förutsättningar till homo- 

eller bisexuella föräldrar såg ut, hur vida deras vardag synliggörs på förskolan på samma 

villkor som barn med heterosexuella föräldrar. Enkäten besvarades av 229 personer. 

Denna undersökning resulterade i arbetet Det osynliga regnbågsbarnet på förskolan 

(2006). Hult och Ingelsson (2006) belyser i sitt resultat att kärnfamiljen är normen i 

förskolan. Personalen i förskolan utgår ifrån kärnfamiljen i förskolans arbete och många 

av personalen undviker att tala om andra familjekonstellationer om barnen själva inte tar 

initiativ till det. I undersökningen har normer kring familjen studerats. Deras främsta 

fokus var kring homo- och bisexuella föräldrar med barn men studien visar också att det 

förekommer normer om hur en familj förväntas se ut, alltså en traditionell kärnfamilj 

utifrån den heteronormativa ramen. Deras studie visar på hur förskolan framställer och 

återskapar familjebegreppet utifrån samhällets normer. 

Butler (2006) beskriver att heterosexualiteten inte är frivillig utan är obligatorisk för att 

vara socialt accepterad i samhället, det är det som anses vara det ”normala”. När 

heterosexualiteten upprepas blir detta normen för hur ett par ska se ut i samhället, att ett 

par ska bestå av en kvinna och en man. Martinsson & Reimers (2008) anser om inte den 
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heterosexuella normen funnits hade samhället inte behövt kategorisera människor utifrån 

deras sexuella läggning, människor hade inte behövt ”komma ut” om sin sexualitet och 

uttala sig om sin olikhet för andra.   

Markström (2005) beskriver förskolan som en normaliseringspraktik, delvis en 

verksamhet som framställer normer genom samspel mellan alla delaktiga i förskolan men 

också hur förskolan är strukturerad. Förskolan är en verksamhet som är föränderlig precis 

som samhället och dess rådande normer. Markström (2005) beskriver samhället som 

något som förändrats mycket bara de senaste åren och därför måste förskolans 

verksamheter vara där och förändras tillsammans. Det ska vara en plats som är till för 

alla. Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) skriver att skolan ska utveckla 

förståelse om mänskliga rättigheter. Alla barn ska känna sig lika värda oavsett hur dess 

familj är uppbyggd.  

Malmquist, Möllerstrand, Wikström och Zetterqvist-Nelson (2014) beskriver barns 

uppväxt som något som formas utifrån deras miljö, så som sin kultur och hur deras 

samhälle och familj ser ut, alltså något som förändras. Barn i icke heterosexuella familjer 

anses lära sig i tidig ålder att reflektera kring familjelivet ur ett icke heteronormativt 

synsätt, vilket skapar en acceptans kring hur familjer kan se olika ut. Genom att intervjua 

och jämföra olika familjekonstellationer bestående av barn i åldrarna 5 till 8 år har 

Malmquist, Möllerstrand, Wikström och Zetterqvist-Nelson (2014) sett en skillnad på hur 

barns bild av en familj ser ut. Deras studie visar att barnens omgivning påverkar deras 

sätt att se på saker i samhället och i deras omgivning, detta är förståeligt då ens uppväxt 

som sagt formas utifrån sina egna förutsättningar. Detta visar att det finns 

utvecklingsmöjligheter i förskolans mångfaldsarbete, nämligen att normalisera 

familjekonstellationer och skapa ett accepterat klimat.  

Martinsson och Reimers (2014) menar att familjekonstellationer borde lyftas på olika sätt 

men utan att någon blir utpekad som normbrytande och icke normal. Malmquist, Hydén, 

Zetterqvist-Nelson (2012) belyser att i olika sammanhang finns möjligheten till möten för 

barn med olika familjekonstellationer och i synnerhet i förskolan. Vid nya möten är det 

viktigt att påminna sig själv att familjer kan se olika ut. Under ett första möte med nya 

familjer kan det vara en bra idé att ha öppna frågor om barnens familjer och hur de ser ut 

och detta gäller även för barnen, för att minska risken att barnet ska känna sig exkluderad 

och utpekad i verksamheten. I förskolan är det viktigt som personal att våga ställa frågor 
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till familjerna och deras familjekonstellationer trots att det kan vara ett känsligt ämne. 

Det handlar om att behålla sin professionalitet och få de svar som är väsentliga för att 

utföra ett så bra jobb som möjligt. Malmquist, Hydén, Zetterqvist-Nelson (2012) 

beskriver att regnbågsfamiljer upplever att olika familjekonstellationer inte lyfts fram och 

görs synliga i förskolan.  

 

3.5 Olika familjekonstellationer  

Begreppet familj är något som förändras, familjekonstellationerna omvandlas ständigt. En 

familj kan se ut på olika sätt till exempel kärnfamilj, ensamstående föräldrar, 

regnbågsfamiljer, adoptionsfamilj. Många familjer i dagens samhälle ombildas över tid, 

vilket innebär att barn och föräldrar hittar nya sätt att förhålla sig till begreppet familj 

beroende på hur den har förändrats och numera ser ut (Höjer, 2012).    

Vid mitten av 1940-talet skapades ordet kärnfamilj, för att kunna klassificera de olika 

sorterna av familjer som fanns i samhället. En kärnfamilj ansågs bestå utav en mamma, 

en pappa och minderåriga barn och det var denna sortens familj som sågs som den 

grundläggande enheten och det normala (Trost, 1993). Lindgren (2006) menar att om en 

adoptivfamilj ska ses som en kärnfamilj ska den kännetecknas av ömsesidighet, 

samhörighet och nära relationer. För att vara en kärnfamilj ska det även utåt se ut som en 

”vanlig” familj. De ska alltså passa in i den heteronormativa ramen. Detta var synsättet 

under 1950-talet, men än idag finns denna syn på kärnfamiljen kvar. Malmquist, Hydén, 

Zetterqvist-Nelson (2012) påbörjade forskningen om samkönade föräldrar i Sverige på 

1990-talet och initiativet kom från den statliga utredningen där fokus låg på 

homosexuella föräldrar och deras barn. Studien handlade främst om barn som var födda i 

en heterosexuell familj som sedan förändrades när en förälder kom ut som homosexuell. 

Denna studien utgjorde sedan ett underlag för att kunna ta ett beslutat om homosexuella 

par skulle få chansen till att adoptera. Innan det blev lagligt för homosexuella par att 

adoptera barn var det vanligt att kvinnliga par skapade en flerföräldrafamilj med en 

homosexuell man eller annat par. På 2000-talet ökade forskningen och acceptansen kring 

regnbågsfamiljen. Lagen ändrades och icke hetero personer fick möjligheten att adoptera 

och skapa en familj.  
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Gustavson och Schmitt (2011) gjorde en studie för att undersöka villkoren i skolan för 

barn och ungdomar i regnbågsfamiljer samt barnens egna erfarenheter från skolan. De 

skriver att skolan har för lite kunskaper av hur barn och ungdomar med homosexuella 

föräldrar blir bemötta i skolan. Deras undersökning riktar sig alltså in på hur skolan 

arbetar kring frågor om olika familjekonstellationer och barnens erfarenheter. Eftersom 

samhället är heteronormativt beskriver de att det är en utmaning för samhället att ha barn 

som är i en icke heterosexuell familj då det anses som normbrytande. Barnen i studien 

berättar att de utvecklat olika kommunikationsstrategier för att klara sig i det 

heteronormativa samhället, alltså strategier för hur de talar om sin familj i skolan för att 

undvika att vara annorlunda. Gustavson och Schmitt (2011) har gjort ytterligare en studie 

från skolan. De beskriver att det inte finns mycket material att arbeta med kring just icke-

normativa familjer. Lärarna visar till viss del förståelse för att alla barn ska behandlas 

lika men då det finns begränsat med material får lärarna komplettera på egen hand. Detta 

utan att peka ut de barn med icke-heterosexuella vårdnadshavare för att vara annorlunda 

och då bli exkluderade i skolan utifrån samhällets normer. Ett barn berättar i studien att 

hen gärna inte pratar om sin familj då skolan inte pratar om de icke-heteronormativa 

familjerna. Detta visar på att alla barn inte känner sig inkluderade i skolverksamheter, 

vilket är synd då alla ska känna sig sedda och accepterade trots olikheter. I Lpfö98 

(Skolverket, 2016) är ett av målen att arbeta kring allas lika värde. Genom att arbeta 

kring detta lär sig barnen tidigt att familjer kan se olika ut, vilket skapar acceptans i 

verksamheten men också i samhället. 

 

3.6 Teoretiska utgångspunkter  

Studien tar avstamp i den sociokulturella teorin och analysmodellen är inspirerad av ett 

normkritiskt perspektiv. Den sociokulturella teorin är relevant för studien eftersom 

teorins grundtanke handlar om sociala samspel och hur människor formas utifrån sociala 

relationer och erfarenheter. Inom det sociokulturella perspektivet anses kunskap komma i 

sociala sammanhang och tillsammans med andra. Det är inte bara kunskap som förs 

vidare utan också individens normer och värderingar. Med ett normkritiskt perspektiv 

kan normer synliggöras utifrån deltagarnas förhållningssätt (Säljö, 2011; Arnqvist, 2015).  

Fokus i studien ligger på hur personalen på förskolan talar och diskuterar om vårt ämne, 
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den sociokulturella teorin och det normkritiska perspektivet samspelar på ett relevant sätt 

då normer kan framställas i språket.  

  

3.7 Sociokulturell teori   

Den sociokulturella synen på lärandet är att det sker i det sociala samspelet mellan 

människor, en individ får nya erfarenheter genom interaktion med andra och främst via 

språket (Säljö, 2011). Därför är den sociokulturella teorin passande i studien då teorins 

tankar om hur de sociala samspelen kan användas för att skapa förståelse kring varför 

normer behöver synliggöras och ifrågasättas i förskolan.     

En av de största influenserna i den sociokulturella teorin är Lev Vygotskij och hans 

grundtanke i teorin är att genom sociala och kulturella erfarenheter i samspel med andra 

som formar människor, han anser språket som det viktigaste mentala redskapet.  En av 

Vygoskijs alla tankar är att språket inte bara är ett sätt att kommunicera med andra utan 

också ett sätt att utveckla sitt inre tänkande. Genom ett utvecklat tänk kan en individ 

resonera med sig själv och göra det möjligt att hantera sina handlingar, analysera 

situationen samt förstå vad handlingar kan få för konsekvens (Säljö, 2011).    

Det sociala samspelet är viktigt då det är en central del för att skapa förståelse och 

utveckla kunskap för barnen, språket är ett kulturellt redskap och talet är en förmedlande 

handling då det för vidare information och kunskap. En grundtanke i teorin är att det inte 

går att separera människans lärande från alla de sammanhang den enskilda individen 

ingår i. Vad barnen lär sig beror på deras erfarenheter. För att som pedagog kunna 

utforma en accepterande och inkluderande verksamhet bör man utifrån den 

sociokulturella teorin ha kunskap och förståelse om barnens bakgrund, tidigare sociala 

relationer och erfarenheter. Detta för att kunna utforma en passande miljö som passar 

flera individer för att främja barnens utveckling och lärande (Säljö, 2011; Dysthe, 

2003).    

Dysthe (2003) betonar att begreppet socialt främst har två betydelser i den sociokulturella 

teorin. Den ena betydelsen är historiskt och kulturellt inriktat och den andra utifrån 

interaktionen mellan människor. En människa ingår i många olika sammanhang och lär 

sig utifrån alla, förskolan är bara ett sammanhang. Inom de sociala samspelen är språket 
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en viktig faktor, när vi kommunicerar med andra människor förmedlar vi kunskaper som 

gått i arv ifrån tidigare generationer. I den sociokulturella teorin lyfts språket, framför allt 

i lärandet som en gemensam process och ses som en länk för att förmedla nya och gamla 

erfarenheter. Säljö (2011) menar att det är språket som gör människan en del av 

samhället eftersom det förmedlar tidigare kunskaper från samhället men också gör det 

möjligt att utveckla de gamla erfarenheterna till nya.   

 

 3.8 Normkritiskt perspektiv   

Studien är inspirerad och analyserad utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det är ett 

passande perspektiv eftersom det möjliggör att urskilja normerna i resultatet.  

 

Att analysera utifrån ett normkritiskt perspektiv innebär att tydliggöra och ifrågasätta de 

normer som råder i samhället, att man problematiserar de påverkande normer för vuxna 

och barn. Oftast är normerna så djupt rotade att man inte lägger märket till dem förrän 

någon går emot eller uppmärksammar dem. Normerna i samhället är något som 

omvandlas och förändras (Martinsson & Reimers, 2014; Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 

2015).   

Norm (latin noʹrma ’rättesnöre’, ’regel’), det "normala" eller godtagna beteendet i t.ex. en 

social grupp; konvention, praxis (Nationalencyklopedin, 2017).   

Nationalencyklopedin beskriver normer på ovanstående sätt men det finns olika 

definitioner på vad en norm är, men främst handlar det om oskrivna regler som 

omedvetet vägleder oss människor genom livet. Det kan förekomma i allt ifrån språket 

till våra handlingar (Statens offentliga utredning, SOU 2006:75). Martinsson och 

Reimers (2014) beskriver att en norm är det som anses vara "normalt" men kategoriserar 

samt pekar ut det som anses vara "icke normalt". Många av samhällets normer anser 

Martinsson och Reimers (2014) vara föränderliga och omvandlas. Det kan bero på 

omgivning, sammanhang och tidpunkt. Butler (2006) menar på att de normer som finns 

kan vara ett sätt att känna gemenskap men i varje gemenskap finns det alltid någon som 

är utesluten.   
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I Lpfö98 (Skolverket, 2016) handlar en stor del av innehållet om vikten av att den vuxne 

är en god förebild för barnen. Vuxnas förhållningssätt påverkar barnens sätt att förhålla 

sig kring normer och värden i verksamheten men också i samhället. Det är de vuxna som 

för vidare de normer som förekommer i samhället och då även i förskolan. Ett 

normkritiskt perspektiv kan innebära att granska och ifrågasätta normer och därför är ett 

normkritiskt perspektiv relevant till vår studie. Perspektivet hjälper till att granska de 

normer som finns kring familjen i förskolan utifrån förskollärarnas språk och sätt att 

uttrycka sig.  

Den sociokulturella teorin och det normkritiska perspektivet samspelar på så sätt att 

normer kan förmedlas via språket, vilket interagerar med de olika tankarna från den 

sociokulturella teorin. Genom språket kan normer och förhållningssätt visa sig, vilket 

bland annat kan visa vilka familjer som synliggörs och osynliggörs i förskolan (Arnqvist, 

2015). Utifrån den sociokulturella teorin och ur ett normkritiskt perspektiv kan man i 

analysen se vem som är inkluderad och vem som är exkluderad i verksamheten.  
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4.Metod      

Undersökningen är en kvalitativ studie. I en kvalitativ studie ligger fokus på det som sägs 

av studiens deltagare. Detta är ett relevant metodval då studien syftar åt att fånga 

personers olika åsikter kring ett begrepp (Bryman, 2011). Valet av metod föll på 

fokusgruppssamtal då studiens syfte är att synliggöra hur personalen i förskolan talar 

samt förhåller sig till begreppet familj. Hylander (2001) och Bryman (2011) menar att i 

fokusgruppssamtal blir deltagarnas attityd och värderingar synliga i den sociala 

interaktionen. Deltagarnas åsikter blir trovärdiga eftersom de tydligt kan förklara vad de 

tycker och tänker, både utifrån sig själva och tillsammans, deltagarna tar del av och 

reflekterar kring nya och tidigare erfarenheter. Tack vare diskussionsmöjligheterna är 

detta metodval lämplig då det kan synliggöra hur personalen i förskolan talar om familjen 

i förskolan. Språket är en bärande faktor i studien och lika så i den sociokulturella teorin 

som studien är förankrad i. Säljö (2011) menar att talet är en förmedlande handling, 

vilket kan innebära att normer kan synliggöras i samtalen. Alltså är detta ett bra alternativ 

då det ger ett trovärdigt resultat, på grund av att olika åsikter och tankar samtalas och 

deltagarnas värderingar synliggörs under de förekommande diskussionerna.     

 

4.1 Fokusgruppssamtal   

Vi valde metoden fokusgruppssamtal för att få fram ett relevant material till resultatet. I 

den sociokulturella teorin är språket det främsta sättet att förmedla kunskap och därför är 

fokusgruppssamtal en lämplig metod i studien. 

 

Fokusgruppsamtal är en metod där en grupp människor samtalar utifrån ett ämne som 

förväntas utvecklas i interaktionen mellan de deltagande och moderatorn, där moderatorn 

är de som utför studien (Wibeck, 2002). När fokusgruppssamtalen genomförs är en utav 

oss moderator medan den andra observerar och för anteckningar. När man använder sig 

utav fokusgruppssamtal anger moderatorn frågor som handlar om ämnet, moderatorn är 

sedan passiv och deltagarna får diskutera fritt utifrån de ställda frågorna. När deltagarna 

får tala fritt kring ämnet framkommer det som de tycker är intressant och viktigt 

(Bryman, 2011). 
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Dahlin-Ivanoff (2015) menar att fokusgruppssamtal är en bra metod för att undersöka hur 

personer talar om ett visst ämne, då vårt syfte är att ta reda på hur personal i förskolan 

talar om begreppet familj i förskolan anser vi detta vara en passande studie. Bryman 

(2011) och Hylander (2001) säger att syftet med fokusgruppssamtal är att ta reda på en 

grupp människors åsikter kring ett ämne. I studien används denna metod för att få en 

tydlig inblick i deltagarnas sätt att diskutera kring vårt valda ämne. 

Diskussionsmöjligheterna i denna metod har en tendens till att visa personalens verkliga 

åsikter. Vi anser att denna metod är lämplig då det är ett givande sätt att få svar på våra 

frågor. Det är ett smidigt sätt att samla in mycket information samt ger möjligheten att se 

vilka normer som synliggörs utifrån vårt ämne (Bryman, 2011; Hylander, 2001).  

I fokusgruppsamtalen används frågor (Bil 2) där vi medverkar genom att föra 

anteckningar och spela in samtalet. I fokusgruppsamtalen används öppna frågor för att få 

fördjupade och detaljerade diskussioner inom studiens diskussionsämne. Genom öppna 

frågor kan vi vidare utveckla diskussionen utifrån deltagarnas samtal och tillföra med 

fördjupade frågor för att föra vidare samtalet. Att fördjupa personalens uttalanden och 

tankar kring familjebegreppet. Frågorna vi ställer i de planerade fokusgruppssamtalen är 

utformade utifrån studiens syfte och frågeställning (Bryman, 2011).   

 

4.2 Urval   

Valet av verksamheter och deltagare till studien utgår från bekvämlighetsurval, det 

innebär att valet av deltagare är valda för att underlätta studiens gång (Denscombe, 

2014). En av oss känner arbetslagen sedan tidigare och vet att de är villiga att ställa upp, 

på så sätt behövde vi inte lägga ner mycket av den korta tid vi har på att hitta arbetslag 

som är villiga att ställa upp i studien. Ytterligare ett av kriterierna var arbetslagets 

stabilitet och hur lång arbetserfarenhet de haft, arbetserfarenhet som är både längre och 

kortare. Vi ville också ha arbetslag med ett öppet och gott klimat, där man vågar ta plats i 

samtalet. Det anser vi som viktigt för att få ett trovärdigt resultat i vår studie. Då en av 

oss känner arbetslagen sedan tidigare är vi medvetna om att arbetslagen har erfarenhet 

tillsammans. De har ett öppet klimat där de kan ta del av varandras åsikter och tankar. 

Bryman (2011) belyser att gruppstorleken har betydelse för fokusgruppsamtalen, om 

gruppen är för stor finns det en risk att de personliga åsikterna inte framgår. Halkier 
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(2010) menar att om moderatorn och deltagarna har en personlig relation till varandra 

kan vara till en fördel på så sätt att samtalet lättare får igång en diskussion. Wibeck 

(2000) uppmärksammar dock att det finns en risk när deltagarna i fokusgruppssamtal 

känner varandra, att deltagarna tänker liknande för att vara accepterade i gruppen. Vidare 

menar Wibeck (2000) att det därför är viktigt att observera interaktionen i samtalet. Där 

moderatorn bör kunna uppmärksamma om en allians sker i gruppen där alla deltagare 

inte kommer till tals. På så sätt kan moderatorn styra samtalet vidare. I 

fokusgruppsamtalen deltog tre personer från två av arbetslagen. Personerna som deltog är 

olika gamla samt har olika lång arbetserfarenhet i förskolan.  

 

De sex personerna identifierar sig själva som kvinnor. I resultatet benämns de med 

fiktiva namn.    

Deltagarna är:   

Anna – 43 år och färdigutbildad förskollärare 1996.    

Bea – 48 år och färdigutbildad förskollärare 1998.   

Camilla – 31 år och färdigutbildad förskollärare 2009.   

Amanda – 45 år och färdigutbildad förskollärare 1992   

Britt– 53 år och färdigutbildad förskollärare 2008   

Cissi – 22 år och ej utbildad förskollärare   

 

4.3 Genomförande   

Fokusgruppssamtalen genomfördes på två olika förskolor med ett arbetslag på vardera 

verksamheter. Utifrån tidsaspekten blev det ett samtal med varje arbetslag. Det 

insamlades tillräckligt med material för att kunna genomföra studien. Samtalen spelades 

in och en moderator förde stödanteckningar för att få ett så detaljerat material som 

möjligt. Under samtalet agerade båda moderatorer för att som Hylander (2001) säger 

kunna göra instick och be deltagarna förtydliga det de sade samt leda samtalen vidare.   

Samtalen tog cirka 40 minuter och genomfördes på deltagarnas arbetsplats och skedde 

under deras reflektionstid. Valet att göra samtalen på deras arbetsplatser berodde på 

tillgängligheten samt att det underlättade för deltagarna. Östbye, Knapskog, Helland och 

Larsen (2004) menar att en igenkänd plats kan skapa en trygghet och som i sin tur ger 

ärliga svar på de ställda frågorna.  
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Samtalen inleddes med en kortfattad ytlig introduktion av studien. Frågorna var inte 

kända för deltagarna sedan tidigare, utan ställdes under samtalet. Vi placerade en 

mobiltelefon mitt på bordet för att använda som diktafon, för att alla deltagare skulle 

höras tydligt. 

 

4.4 Etiska val   

I en forskningsstudie är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna. Studien utgår 

ifrån de fyra etiska kraven från Vetenskapsrådet (2017), de fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Deltagarna blev tillfrågade och informerade om deltagandet av studien och dess syfte 

muntligt, genom att berätta detta för deltagarna uppfylls informationskravet. När 

deltagarna har blivit informerade om deltagandet och studiens syfte tilldelas de varsin 

samtyckesblankett (Bil 1) att skriva på. När samtyckesblanketten är påskriven uppfylls 

samtyckeskravet, deltagarna informeras också om att de får avbryta sitt deltagande om de 

inte längre vill medverka i studien, utan att uppge anledning.  

 

I studien tas hänsyn till deltagarna på så sätt att den insamlade empirin förvaras så att 

enbart vi författare till studien har tillgång till den samt att det tas bort tre månader efter 

publikation. Genom att använda fiktiva namn på deltagarna kan de inte identifieras av 

andra mer än av sig själva, på så sätt uppfylls även konfidentialitetskravet. Deltagarna 

blir även informerade om att den insamlade empirin endast ska användas i 

forskningssyfte, detta kallas för nyttjandekravet då deltagarna blir medvetna om på vilket 

sätt materialet används. Deltagarna blev informerade om var studien kommer att finnas 

när den är godkänd och publicerad. Efter att studien är publicerad kan vi inte kontrollera 

hur eller vem som använder sig utav vårt resultat i undersökningen. 

 

4.5 Analysmetod 

Materialet har analyserats utifrån en tematisk analys med inspiration av ett normkritiskt 

perspektiv. En tematisk analys är en vanlig metod att använda sig av i analysen i en 

kvalitativ studie. Bryman (2011) belyser två förslag i hur man kan gå tillväga i en 
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tematisk analys. Det ena kallas Framework, ett tillvägagångssätt där utgångspunkten är 

utifrån en matris. Matrisen är till för att strukturera upp funna teman utifrån empirin. Det 

andra förslaget är olika tekniker hur man kan finna de olika teman. I undersökningen av 

teman kan författarna kolla på olika saker i materialet bland annat repetitioner, 

övergångar, likheter och skillnader och språkliga kopplingar. Bryman (2011) belyser att i 

en tematisk analys ligger fokus på vad deltagarna säger och inte hur de säger det. Tack 

vare detta har den tematiska analysen inspirerar oss på grund av att vi vill se vad 

deltagarna säger kring begreppet familj. Det normkritiska perspektivet är passande i 

analysprocessen då normer kan framställas utifrån deltagarnas samtal, genom teman kan 

man tydligt se vilka normer som framställs.   

Efter fokusgruppssamtalen transkriberades det insamlade materialet hälften var för att 

vara så tidseffektiva som möjligt. De inspelade samtalen omfattade 40 minuter till 

genomförandet anses det lämpligt att dela upp transkriberingen delvis för jämställdheten i 

arbetet men också för bekvämligheten. Under transkriberingen skrev vi så ordagrant som 

möjligt för att skapa trovärdighet och inte på något sätt ändra det deltagarna sagt under 

samtalen.    

När transkriberingen av empirin var färdig skrevs transkriberingen ut för att få en 

överblick av materialet, vad som anses relevant i studien samt där normer framställs. Vi 

valde att markera stycken i transkriberingar där liknande normer framgick, detta med 

olika färg för att på ett enklare sätt kunna urskilja dem samt sortera på ett effektivt sätt. 

Efter sorteringen av empirin diskuterades fram vilka teman som framkom utifrån de 

framträdande normerna, det resulterade i tre teman. De tre teman som visades är: Det 

normala, de andra och gränslandet. De tre teman framkom då det tydligt visades vad 

deltagarna framställde som normalt och normbrytande. Det tredje temat framkom då vi 

upplever att det vidrör det normala och normbrytande men klassas inte i någon utav dom, 

därför skapades temat gränslandet.  
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4.6 Kvalitetsutvärdering av studie   

I en undersökning är det viktigt att studien är tillförlitlig, vilket innebär att resultatet 

faktiskt stämmer, det finns användbara begrepp att förhålla sig till i arbetet med en 

forskningsstudie (Bryman, 2011).    

Validitet och giltighet  

Bryman (2011) och Roos (2014) menar att om validiteten och giltigheten ska bli god ska 

det ställas konkreta frågor där ämnet är utifrån studiens syfte och frågeställning. Likaså 

att studiens syfte genomsyras genom hela arbetets gång och studien har fått relevanta 

slutsatser och svar utifrån resultatet. Under studiens gång har dessa begrepp genomsyrats, 

bland annat under utformningen av samtalsfrågorna (Bil 1) men också som en röd tråd 

genom arbetet. På så sätt att syftet och frågeställningen är övergripande i hela arbetet. 

 

Trovärdighet och reliabilitet  

Trovärdighet och reliabilitet är viktiga begrepp i en etnografisk studie. Det innebär att det 

finns tillräckligt med empiri för att kunna framställa ett användbart resultat. Empirin 

måste dessutom samlas in på ett korrekt sätt, att forskarna är neutrala och inte drar några 

förväntade slutsatser med syfte och resultat. Detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 

en etnografisk studie men eftersom tiden är knapp i ett självständigt arbete är studien 

endast inspirerad utifrån den (Roos, 2014). Med hjälp av det normkritiska perspektivet 

har studien kunnat genomföras utan egna tolkningar och slutsatser. Med den valda 

metoden, fokusgruppssamtal, har studien fått tillräckligt med empiri för att kunna 

framställa ett användbart resultat. 
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5. Resultat  

I detta stycke presenteras studiens resultat. Resultatet redovisas utifrån teman som 

uppkommit utifrån fokusgruppssamtalen. Vi har funnit tre teman i resultatet. Dessa är 

presenterade i rubrikerna: det normala, de andra och gränslandet.   

 

5.1 Det normala  

Samtalen började genom att deltagarna berättade vad en familj är utifrån dem själva. När 

deltagarna berättar om en familj gör samtliga det först genom att tala om mamma, pappa 

och barn. Därefter berättar de att en familj kan se ut på flera sätt: 

En familj kan vara en mamma och en pappa och det kan vara en mamma och 

ett barn, det kan ju vara olika konstellationer och även numera i vårt tänk två 

mammor och ett barn eller två mammor och 8 barn (Anna).   

Anna berättar med betoning att en familj kan bestå utav en mamma, pappa och barn men 

kan också ha andra sorters uppbyggnad. Anna påpekar att hon numera kan se begreppet 

familj på olika sätt, vilket de flesta av deltagarna också anser. Deltagarna förklarar att det 

är deras egna familjer som skapar deras bild av begreppet familj. De anser också att det 

är kärnan i det sociala samt de som formar vem man blir.   

I det samhället som växer fram så är ju inte familjen mamma pappa barn de 

vanliga, eller det är ju det vanligaste fortfarande men... (Britt).   

Britt antyder att kärnfamiljen inte är den enda familjekonstellationen men att det 

fortfarande är den främsta konstellationen i samhället. De talar om att familjen kan se ut 

på olika sätt men återkommer till kärnfamiljen då det är den dominerande konstellationen 

i deras förskolor.     

När deltagarna berättar om hur de talar om familjebegreppet i förskolan är kärnfamiljen 

det mest förekommande. Anna berättar att hennes tidigare barngrupp var mer familjära i 

leken "… mycket rollekar, mamma, pappa, barn." Likaså i detta uttalandet är 

kärnfamiljen den dominerande familjekonstellationen som framkommer i verksamheten 

och i detta fall i leken. Deltagarna funderar mycket på hur de faktiskt förhåller sig till 
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begreppet familj i barngruppen men också i verksamheten. Likaså i detta sammanhang är 

kärnfamiljen återkommande.  

Men jag tror med att vi pratar ju mycket spontant om det där, när dom tittar i 

sina pärmar, under inskolningar så är ju mamman eller pappan med då och 

pratar lite om familjen i det då ju och sen vid matbordet och då kommer det ofta 

upp mamma och pappa jobbar och den gör det och sådär så det blir ofta vid 

spontana tillfällen som man talar om familjen för det är ju det som är det 

närmast. Så det kommer ju då det ofta kommer upp och syskon ja (Bea).  

Bea berättar att familjen är ett spontant ämne som uppkommer i verksamheten, speciellt 

under vardagssituationer. Här utgår Bea ifrån kärnfamiljen då det är den konstellationen 

som råder på förskolan, vilket de övriga deltagarna också utgår från.   

 

5.2 De andra  

Utifrån samtalet påvisas normerna som råder i förskolan, som tidigare nämns är det 

kärnfamiljen som är normen på deltagarnas förskolor. Samtalet utvecklas i att det inte 

finns regnbågsfamiljer på förskolan så de väljer att fokusera på de familjekonstellationer 

som finns på verksamheten. 

Nej det har vi ju inte men vi har ju ensamstående (Camilla).    

När regnbågsfamiljer på förskolan framkommer i samtalet påpekar Camilla att det inte 

finns på förskolan men att de har ensamstående föräldrar. De anser också att en familj 

kan se ut på olika sätt än kärnfamiljen, en familj kan också bestå av samkönade 

föräldrar. Deltagarna samtalar om en tidigare familj som gick från en kärnfamilj där 

mamman skaffade en samkönad partner. Britt berättar "...så de fanns ju ändå en mamma 

och pappa", hon menar på att trots att mamman skaffat sig en ny partner så framställs inte 

detta då de menar på att familjen fortfarande har en mamma och en pappa. Hon 

återkommer till kärnfamiljen.   

men i och med att vi i princip bara har eller vi har bara familjer där det är 

mamma och pappa och ett barn så blir det ju onaturligt att vi skulle sitta 

och prata om att man kan ha mamma och mamma eller pappa och pappa, 

hör ni det nu? Asså det blir onaturligt (Cissi).  
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Cissi anser att det vore onaturligt att prata om andra familjekonstellationer än de som 

råder i verksamheten och då främst i barngruppen. "...de blir bara konstigt om man skulle 

göra en jättestor grej runt det..." Amanda tycker också att det är onaturligt, att det blir en 

stor grej om man talar om i detta fall samkönade om barnen själva inte har den 

konstellationen. Somliga deltagare är överens om detta.  

Haha ja, väldigt spretigt haha ja vissa familjer kan va väldigt spretiga om 

man säger (Amanda).  

Deltagarna diskuterar kring hur familjen kan förändras när de går från kärnfamilj till en 

annan konstellation. De kan bli stora och spretiga som Amanda uttrycker det. De menar 

när en kärnfamilj separeras och omvandlas till en ny konstellation utgår de inte längre 

från normen och det som sägs vara det normala.   

Det finns ju människor som tycker det är jättekonstigt (Amanda).   

Jo men det tycker jag, att det är konstigt (Britt).  

Ja men ändå att.. (Amanda). 

Jag accepterar det valet som dom gör (Britt).    

Samtalet utvecklas om samkönade äktenskap. Amanda berättar att vissa människor anser 

det vara konstigt med homosexualitet, Britt berättar att hon är en av dem som anser detta 

men hon accepterar deras val, med betoning på acceptera. En viss osäkerhet och tystnad 

råder i rummet under denna del av samtalet.   

Men annars är det ju i leken att man kan vara två mammor och man kan va två 

pappor (Camilla).     

Camilla berättar att barnen kan stöta på olika familjekonstellationer i den vardagliga 

verksamheten, bland annat när barnen leker familj med två mammor. Det kan uppstå 

konflikter mellan barnen om vem som ska vara vem i leken. Somliga av deltagarna 

uttrycker sig på så sätt att barnen inte har förståelse för samkönade föräldrar. Personalen 

på förskolan får bemöta konflikten och förklara hur familjer ser olika ut.   

Ja familjen idag är nog väldigt mycket mer flexibla än var det var för 10 år 

sen bara och idag är det väldigt många barn som får vara med om skilsmässa 

och så.. vilket gör att familjen kan bli väldigt.. Annorlunda (Anna).  
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Anna anser att familjen idag har förändrats mycket de senaste åren, 

hon menar bland annat att skilsmässor är mer vanligt idag. Anna antyder att 

familjen idag kan se annorlunda ut. Somliga av deltagarna anser att 

familjebegreppet är mer föränderligt och flexibelt. 

 

5.3 Gränslandet 

 

Under samtalets gång uttrycker sig personalen på förskolan på olika sätt kring begreppet 

familj. Deltagarna pratar om att samhället förändras och likaså acceptansen kring olika 

familjekonstellationer. "...man får vara den man är och man får älska den man vill älska" 

Bea anser att i takt med samhällets förändringar har nya normer skapats kring 

familjebegreppet, hon menar att samhället är mer accepterande idag. Hon syftar till att det 

är mer öppet att älska den man vill, oavsett kön. Deltagarna talar om att familjens form 

inte längre spelar någon roll, ”…Bara det finns kärlek runt omkring” (Anna).   

Ja det är ju alla bonusmammor och bonuspappor och bonussyskon eller plast 

eller vad dom nu kallar sig men dom kallar dom ändå för mamma och pappa 

även om det är en eller ja oftast så gör dom det ”men det är ju pappa” 

(Camilla).  

Deltagarna berättar att när familjen omvandlas och får nya medlemmar kan det 

vara svårt att veta hur de ska benämnas. De nya relationerna i familjerna är 

diffusa, både för barn och personal på förskolan. Detta kan skapa osäkerhet 

kring hur och om man ska prata om de nya familjemedlemmarna.   

Sen tror jag att de är jättestor förändring bara på 10 år jätte jättestor 

förändring tycker jag för nu reflekterar man ju inte att det är så olika 

konstellationer och hit och dit (Anna).  

Anna berättar att samhället har förändrats mycket de senaste åren, numera 

reflekterar personalen på förskolan inte längre över de olika 

familjekonstellationer som kan förekomma på förskolan och i samhället. Vissa 

deltagare anser att deras synsätt har förändrats kring begreppet familj. De har 
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en bredare syn på begreppet. "Nee inte så.. nee, det kan jag inte” säga Britt 

däremot anser att hennes syn inte har förändrats under hennes arbetstid.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat  

 

Resultatet i studien visar att normen att vara heterosexuell finns kvar i förskolan. 

Deltagarna berättar utifrån sig själva vad en familj är och kan vara. Resultatet visar att 

vissa av deltagarna anser att det är det man runt omkring sig, den sociala kärnan, medan 

vissa refererar till en början till kärnfamiljen. Deltagarnas huvudfokus ligger på 

kärnfamiljen under samtalets gång men de talar också kort om andra förekommande 

konstellationer. Deltagarna förklarar på olika sätt hur familjebegreppet talas om samt 

redogörs i verksamheten. Det är främst på barnens initiativ familjen kommer upp i 

förskolan bland annat under matsituationer. Familjen kunde också komma på tal under 

olika teman och projekt de har eller haft på förskolan. Resultatet visar att i verksamheten 

är det kärnfamiljen som det pratas om och utgås ifrån.  

 

Resultatet visar att somliga av deltagarna till viss del har ett öppet och flexibelt synsätt 

om familjebegreppet. En av deltagarna uttrycker sig "...man får vara den man är och man 

får älska den man vill älska" och menar att samhället är mer accepterande idag, vilket 

visar på att deltagaren i detta fall är mer öppen kring familjebegreppet. Resultatet visar 

dock en motsats att deltagarnas förhållningsätt inte alltid stämmer överens med deras 

uttalanden, då de ofta återkommer till kärnfamiljen. De uttrycker sig att de anser det som 

onaturligt att tala om familjekonstellationer som inte förekommer på 

förskoleverksamheten samt att alla konstellationer inte anses som naturliga. Vilket visar 

på att alla uttalanden inte alltid stämmer överens med varandra. 
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6.Diskussion  

I detta stycke kommer resultatet diskuteras utifrån vår bakgrund och tidigare forskning 

med ursprung från vår frågeställning och egna tankar från resultatet.  

Vår frågeställning till vår studie lyder: Hur talar personal i förskolan om begreppet 

familj? 

Studiens syfte är att undersöka hur personalen i förskolan talar om begreppet familj, 

utifrån sig själva och i verksamheten. Vi kommer utgå från de teman som uppstod i 

resultatet och de teman som framträder är utifrån ett normkritiskt perspektiv. Resultatet 

visar tydligt vilka normer som råder i verksamheten kring begreppet familj. Vi kunde se 

skillnader mellan det som anses vara normalt och icke normalt, där av teman "Det 

normala" och "De andra". 

Vårt tredje tema "Gränslandet" framställs då vi har svårt att placera några av deltagarnas 

uttalanden i någon av de två första teman. Deras uttalanden i detta tema upplever vi som 

relevanta för vår studie eftersom vi tolkar några av deltagarnas uttryck som 

motsägelsefulla mot några av deras tidigare uttalanden. Vi upplever en viss osäkerhet hos 

deltagarna kring hur de ska förhålla sig till begreppet familj och olika 

familjekonstellationer. De uttrycker en osäkerhet kring de olika familjekonstellationerna i 

förskolan speciellt om det skett en förändring i en familj, deltagarna samtalar om att det 

kan bli en problematik hur personalen ska benämna nya familjemedlemmar. Vi anser att 

det som är skrivet under det tredje temat ”Gränslandet” inte ännu är normen, men är på 

väg att bli.   

 

6.1 Det normala     

De sex deltagarna arbetar på två olika förskolor där kärnfamiljen är den dominerande 

familjekonstellationen följt av separerade och ensamstående föräldrar. Våra funderingar 

kommer in på hur andra familjekonstellationer framställs för barnen utifrån personalens 

förhållningssätt. Språket är ett sätt att förmedla nya kunskaper till en annan människa och 

är därför en maktbärande faktor, speciellt i förskolan, på så sätt förmedlas normer via 

kommunikationen mellan människor (Säljö, 2011; Wiklund, Petrusson- Nahlin & 
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Schönbäck, 2013). Resultatet visar att kärnfamiljen är den främsta konstellationen som 

deltagarna lyfter i verksamheten, det heteronormativa är återkommande genom båda 

samtalen. Trost (1993) ser kärnfamiljen som det normala i samhället vilket vi upplever 

att även deltagarna gör, normen att vara heterosexuell finns fortfarande kvar. När 

personalen på förskolan uttrycker sig heteronormativt, ställer vi oss frågan om det har en 

inverkan på barnen? Eftersom barn delvis lär sig genom att observera omgivningen anser 

vi precis som Lpfö98 (Skolverket, 2016) att barn tar efter vuxnas sätt att förhålla sig 

kring normer och värden. Vilket kan resultera i att barnen tar efter normen kring 

heterosexualitet och på så sätt inte skapar förståelse kring öppenhet och respekt för hur 

andra människor lever. Enligt det sociokulturella perspektivet kan detta tänkas leda till att 

barnen tar efter personalens förhållningssätt, Vygotskij menar att människor får kunskap 

utifrån sociala samspel (Säljö, 2011). 

Markström (2005) anser att människor utgår från sina egna normer, hur personalen på 

förskolan förhåller sig och uttrycker sina åsikter förmedlas till barnen. Vi tolkar utifrån 

resultatet att personalen har ett heteronormativt tänk på grund av återkommande till 

kärnfamiljen vilket kan resultera i att det förs över till barnen. En problematik kring detta 

kan vara att barn med icke heteronormativa familjer känner utanförskap, Gustavson och 

Schmitt (2011) anser att bristen på kunskap och arbetsmaterial om regnbågsfamiljer i 

skolan kan vara en påverkande faktor kring acceptansen av andra familjekonstellationer 

än kärnfamiljen. Vi tolkar personalens heteronormativa tänk som ovisshet om andra 

familjekonstellationer, att det blir en osäkerhet att uttrycka sig kring dem och väljer 

därför att inte tala om det alls. Engdahl & Ärlemalm- Hagsér (2015) menar att normerna 

oftast sitter så pass djupt rotade i en person att de själva inte märker av dem, vilket kan 

skapa en osäkerhet när någon ifrågasätter normerna eller bryter dem. Denna tolkning kan 

kopplas till Gustavson och Schmitt (2011) som beskriver att materialet i skolan kring 

andra familjekonstellationer är bristande. Det blir därför svårt som personal i skolan att 

komplettera materialet på egen hand utan att peka ut barn med andra konstellationer som 

annorlunda. Istället tas familjekonstellationerna inte upp alls på grund av risken att 

uttrycka sig på fel sätt. Lpfö98 (Skolverket, 2016) skriver att varje barn ska utveckla 

förståelse för allas lika värde och genom personalens heteronormativa tänk finns det en 

risk att allas lika värde inte synliggörs då bara de som lever enligt normen lyfts. Vi menar 

att det kan resultera i exkludering och utanförskap i verksamheten. Markström (2005) 
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menar att förskolan ska vara en plats för alla där normer inte ska styra, en verksamhet 

som är inkluderande och öppen med ett accepterande klimat. 

Deltagarna berättar att samtal om familjen oftast uppkommer vid spontana tillfällen, 

bland annat under mat- och vardagssituationer, då utifrån barnens egna familjer och 

erfarenheter. Andra konstellationer än kärnfamiljen kommer inte upp som 

samtalsämne på initiativ utav personalen, de anser det onaturligt om inte barnen själva 

väljer att ta upp ämnet i förskolan. Säljö (2011) anser att språket är ett sätt att förmedla 

kunskaper och en slags process i barnens utveckling och lärande. Ett av läroplanens 

(Skolverket, 2016) strävans mål är att barnen ska utveckla förståelse och respekt för 

andra människor. Eftersom kommunikation är ett lärandetillfälle för barnen blir det 

bristande att enbart tala om kärnfamiljen i verksamheten. Målen i förskolans läroplan har 

inga uppfyllnadskrav men vi anser att detta kan resultera i att barnen inte får tillräckligt 

med kunskap om andra familjekonstellationer och på så sätt inte får förståelse för andra 

konstellationer. Genom ett öppet förhållningssätt i förskolan kan det skapas ett 

accepterande klimat för både barn och personal, precis som Malmquist, Möllerstrand, 

Wikström och Zetterqvist-Nelson (2014) skriver anser vi att barn formas utifrån sin 

omgivning och miljö. Ett öppet klimat kan därför utgöra en grund för barnens tänk kring 

familjen.   

 

6.2 De andra   

Vi tolkar deltagarnas uttalande kring andra konstellationer än kärnfamiljen som något de 

anser vara annorlunda. I resultatet syns det en skillnad mellan det deltagarna tycker är 

normalt och icke normalt, konstellationer utöver kärnfamiljen tolkar vi att deltagarna 

ser som "de andra". Deltagarna uttalar sig om att de är flexibla och öppna i sitt tänk kring 

begreppet familj, vilket upplevs som motsägelsefullt då somliga av deltagarna anser det 

onaturligt att tala om andra familjekonstellationer än de som finns på förskolan. Utifrån 

personalens förhållningsätt blir det tydligt vilka normer som råder i verksamheten, det är 

de som håller normer vid liv men är också de som har möjlighet att kunna skapa nya 

(SOU 2006:75; Wiklund, Petrusson- Nahlin och Schönbäck, 2013). När de enbart ser till 

det heteronormativa är det de som förblir normen. Butler (2006) och Martinsson & 

Reimers (2008) menar att när normer upprepas gång på gång är det de som blir det 
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"normala" och allt som inte anses normalt kategoriseras som icke-normalt. Vi kan se 

likheter mellan Butlers uttalande och det som berättas i samtalen om förskolan. Det 

personalen framställer blir det "normala" för barnen. Detta kan resultera i att olikheter 

inte accepteras då det anses normbrytande, det blir tydligt för barnen vad som anses 

accepterat och inte.   

Deltagarna återkommer till de familjekonstellationer som finns på verksamheterna, 

regnbågsfamiljerna blir uteslutna från verksamheten. Somliga av deltagarna berättar om 

en tidigare familj som gått från kärnfamilj till regnbågsfamilj. Trots detta väljer 

personalen att inte se den nya konstellationen. Fokus ligger fortfarande på kärnfamiljen 

eftersom både mamman och pappan fortfarande är med i bilden. Barnkonventionen 

(UNICEF, Sverige, 2009) beskriver att alla barn ska känna sig lika värda oavsett hur ens 

familj ser ut eller är uppbyggd. Personalens syn på regnbågsfamiljen tolkar vi som 

problematiskt och motsägelsefullt då de ständigt återkopplar till kärnfamiljen och utgör 

en klyfta mellan andra konstellationer. Gustavson och Schmitt (2011) skriver i sin studie 

om ett barn som upplevde det jobbigt att tala om sin familj i skolan då den ansågs 

normbrytande. Hen hittade på strategier för att undvika att tala om sina samkönade 

föräldrar. Precis som ovanstående studie kan detta ske med barnet i familjen, att hen 

känner osäkerhet kring att tala om sin familj. Deltagarnas uttalande kring 

regnbågsfamiljen anser vi säger emot vissa strävans mål i läroplanen, Lpfö98 

(Skolverket, 2016) skriver att ”varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende av social bakgrund […] sexuell läggning…”  (Skolverket, 2016, 

s.8). Blir förskolan verkligen en plats där alla barn känner sig inkluderade och 

accepterade om förskolan inte arbetar mot detta strävans mål? Att utmana och ifrågasätta 

de normer som råder i samhället, där ibland förskolan, kan vara relevant på så sätt att 

samhället samt normer ständigt förändras. Genom att utvecklas med samhället och 

utmana normerna kan det resultera i ett mer tillåtande klimat (Engdahl & Ärlemalm- 

Hagsér, 2015; Martinsson & Reimers, 2014). 

Arnqvist (2015) beskriver språket som en grundsten i barnens utveckling och lärande, 

genom talet förmedlas normer och värderingar. Hur personalen på förskolan uttrycker sig 

kring normbrytande familjekonstellationer kan påverka barnen och deras synsätt på hur 

en familj kan och bör se ut. "Jo men det tycker jag, att det är konstigt […] Jag accepterar 

det valet som dom gör" Cissis uttalande kring homosexuella kan kopplas till Lindgren 
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(2006) som menar att den traditionella synen på hur en familj ska se ut fortfarande finns 

kvar, det vill säga en kärnfamilj. Vi ställer oss frågan hur eller om Cissis synsätt påverkar 

hennes professionella förhållningssätt, då både läroplanen (Skolverket, 2016) och 

barnkonventionen (UNICEF, Sverige, 2009) genomsyras av allas lika värde och att alla 

ska respekteras. Det är personalens förhållningssätt som påverkar barnens förståelse och 

respekt om mänskliga rättigheter i samhället (Skolverket, 2016). Eftersom det sker 

många möten i förskolan, både gamla och nya, är chansen stor att man möter familjer 

med olika konstellationer. Det är viktigt att vara öppen och behålla sin professionalitet 

vid nya möten för att skapa en god relation till familjen (Malmquist, Hydén, Zetterqvist-

Nelson, 2012). Kan man i detta anseendet "lämna sina åsikter hemma" och utföra sitt 

arbete utifrån sin profession? Personalen på förskolan ska sträva efter att alla barn 

utvecklar förståelse för ens egna och andras värde (Skolverket, 2016), om personalen inte 

ser allas lika värde hur ska då barnen kunna göra det? Som tidigare nämnt är det de 

vuxna som formar barnen utifrån våra egna normer och värderingar.  Halldén (2007) 

menar att barnen är vår framtid därför är det viktigt att ge dem de förutsättningar som 

krävs för att kunna skapa ett accepterande samhälle. Säljö (2011) och Dysthe (2003) 

belyser i den sociokulturella teorin att talet är en förmedlande handling på så sätt 

att kunskaper och erfarenheter förs vidare. Genom talet kan förståelse och kunskaper 

utvecklas inom alla områden. De anser att lärandet sker i alla situationer och 

sammanhang, förskolan är ett av dom. En viktig aspekt som personal på förskola är 

därför att vara medveten om barnens tidigare erfarenheter för att kunna utforma en 

varierande och accepterande miljö, som inte är formad utifrån personalens egna normer 

och värderingar. Förskolan ska vara för alla trots olikheter, precis som Lpfö98 

(Skolverket, 2016) lyfter att förskolan förväntas vara en verksamhet med öppenhet och 

respekt för alla människor för att barnen ska utveckla förståelse för människors olika 

levnadssätt, där ibland kan olika familjekonstellationer vara inräknade.  

 

6.3 Gränslandet 

 

Vissa uttalanden utifrån samtalen uppfattar vi som diffusa och svåra att greppa. Vi får en 

känsla av att vissa av deltagarna börjar få ett bredare synsätt kring familjen och dess olika 

former men samtidigt är de gamla vanorna fortfarande där. Somliga anser att all kärlek är 
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tillåten men samtidigt återkommer de till den traditionella kärnfamiljen som utspelar sig 

utifrån den heteronormativa bilden av hur en familj ska se ut. Att en familj ska se ut på 

ett speciellt sätt och utgå från den heteronormativa normen. Vissa av deltagarna anser att 

de inte reflekterar kring hur familjer är uppbyggda och accepterar alla familjebildningar. 

Detta anser vi motsägelsefullt då de ständigt återkommer till kärnfamiljen. Deltagarna 

berättar att det blir onaturligt att samtala med barnen om andra familjekonstellationer om 

konstellationen inte förekommer på förskolan. Likaså uttrycker sig en av deltagarna ”... 

vilket gör att familjen kan bli väldigt… Annorlunda” hon anser att en kärnfamilj blir 

annorlunda när den genomgår en förändring så som en skilsmässa. Deltagarnas fokus 

ligger på konstellationerna som förekommer på deras verksamhet, däribland finns det 

inga regnbågsfamiljer. Vår tolkning av deltagarnas uttalande är att de inte reflekterar över 

alla familjekonstellationer eftersom de inte finns på förskolan.  

 

Att ha ett normkritiskt perspektiv som personal på en förskola kan vara ett redskap för att 

granska sina egna normer och förhållningssätt, då detta kan föras över på barnen. Det kan 

bli tydligt för barnen vad som anses vara normalt och normbrytande, vilket kan leda till 

exkludering (Skolverket, 2016; Martinsson & Reimers, 2014). Ett normkritiskt 

perspektiv kan innebära att ifrågasätta normer vilket kan vara ett hjälpmedel för att skapa 

en accepterande miljö i verksamheten (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015). 

 

Ytterligare en tolkning vi har är att de inte ser utanför verksamheten, de tycks vara 

"hemmablinda" och fokus ligger på deras egna förskola. Somliga av deltagarna anser att 

samhället och familjebegreppet är något som förändras och accepteras mer och mer. 

Medan vissa inte anser detta. Markström (2005) säger att samhället förändras ständigt 

och förskoleverksamheterna måste göra detsamma för att kunna erbjuda en verksamhet 

som är accepterande för alla. Om ens synsätt kring ett begrepp som ständigt utvecklas 

inte förändras kan man verkligen följa med i utvecklingen av samhället och skapa en 

förskola för alla?   

I förskolan kan många familjekonstellationer omvandlas och få nya familjemedlemmar. 

Både barn och personal på förskolan måste då hitta nya sätt att förhålla sig till den nya 

konstellationen (Höjer, 2012). Somliga av deltagarna anser att de nya konstellationerna 

kan skapa en osäkerhet kring hur man benämner de nya medlemmarna i barnens familj, 

både för personalen och barnen. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skriver att 
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en god relation med vårdnadshavare kan vara av vikt för att se till att barnen trivs på 

förskolan. Genom att kunna tala med personalen på förskolan kan man tidigt samtala om 

hur familjesituationen är samt hur barnen förhåller sig till de nya medlemmarna. Arnqvist 

(2015) beskriver kommunikationen som en grundsten som genomsyrar hela 

verksamheten. Ett sätt att föra vidare kunskaper, värderingar men också för att bygga upp 

en förtroendefull relation mellan möten som kan ske på förskolan.  

 

6.4 Metoddiskussion 

Valet av metod till studien, fokusgruppssamtal, anser vi lämplig då samtalen synliggjort 

deltagarnas förhållningsätt gentemot begreppet familj, det blev tydligt vilka normer som 

råder på verksamheterna utifrån diskussionerna. Metoden har både fördelar och nackdelar 

som vi upptäckt under studiens arbete som vi redogör nedanför. 

Att genomföra fokusgruppsamtal upplevde vi som en utmaning, till viss del var det svårt 

men också intressant. Vi valde att ge samtalsfrågorna på plats för att få ett trovärdigt 

svar. Genom att ge ut frågorna i förväg finns det en risk att deltagarna tänker ut innan de 

svar vi författare vill höra, vilket kunnat ge oss ett resultat som inte stämmer. Det vi 

upplevde svårt var att låta deltagarna föra samtalet vidare då vi vid flera tillfällen ville 

tillföra till samtalet, vi fick hejda oss flera gånger. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att med hjälp av följdfrågor kan samtal ledas vidare. Deltagarna kunde vid vissa tillfällen 

leda samtalet på annat spår än vad vi tänkt och som inte är relevant för vår studie. I 

efterhand har vi reflekterat kring följdfrågor i samtalet, vi hade kunnat bearbeta dem mer 

för att få mer flytande diskussioner under samtalets gång. Att använda fokusgruppsamtal 

var givande, då det gav möjlighet till deltagarna att uttrycka sina egna åsikter men också 

få diskutera dem tillsammans med sitt arbetslag. På så sätt fick vi inblick i hur 

deltagarnas förhållningssätt är i verksamheten samt om deras upplevelser och 

erfarenheter. Vi ser det som en fördel att deltagarna känner varandra väl då det skapar en 

trygghet, vilket vi upplever som att de vågade uttrycka sina verkliga åsikter. En positiv 

följd från metoden var att deltagarna uttryckte uppskattning över deltagandet då studien 

gav dem en bredare syn på familjebegreppet och hur de kan arbeta med det i 

verksamheten.   
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Nackdelen med fokusgruppssamtal är att transkriberingen är tidskrävande, det tog längre 

tid än väntat. Både att skriva ned det samt bearbeta materialet. Under transkriberingen 

upplevde vi vid vissa tillfällen det svårt att höra vem som säger vad på inspelningen, de 

pratade ofta i mun på varandra. Då vi valde att skriva ner samtalet ordagrant ifrån 

inspelningen kunde det ibland vara svårt att förstå sammanhanget i diskussionen utifrån 

empirin, talspråket kan bli otydligt i skrift.  

Kvale och Brinkmann (2014) anser att det kan vara svårt att vara opartisk under studiens 

gång, vilket vi också stundtals gånger upplevt. Redan från början tänkte vi på vårt 

förhållningssätt mot studien då inte våra egna värderingar ska styra studien. Under 

studien fick vi stor hjälp av vårt normkritiska perspektiv för att försöka fokusera på 

resultatet utan våra egna tolkningar och värderingar, vilket vi stundtals har upplevt som 

svårt. Samtidigt är vi medvetna om att studiens syfte och ämne styrs utifrån våra egna 

erfarenheter och upplevelser, det är ingenting vi kan styra över helt men är något vi 

försökt ha i bakhuvudet under studiens gång. Kvale (2014) belyser också att människor 

tolkar situationer och texter på olika sätt, resultatet kan därför framstå olika beroende på 

hur man förhåller sig till texten. Vilket alltså kan ske i vårt fall, att vi tolkar olika 

beroende på våra tidigare erfarenheter. 

 

6.5 Vidare forskning 

Studien har bidragit med nya insikter, funderingar och kunskaper kring familjebegreppet 

och vad det innebär i den svenska förskolan. Genom deltagarna har vi kunnat reflektera 

mer djupgående om vårt ämne, det har medfört en större förståelse kring familjen och 

dess konstellationer.    

Det finns många möjligheter till vidare forskning kring detta ämne då det vid rör många 

delar av verksamheten, inte bara familjen utan också genuspedagogik, mångkultur och 

HBTQ frågor. Mångfalds- och jämställdhetsarbeten är något som vuxit och 

uppmärksammats de senaste åren, både i samhället och i förskoleverksamheter och är 

därför ett högst relevant ämne att vidare forska om. Eidevald (2009) gjorde en studie om 

hur förskollärare bemöter flickor och pojkar i verksamheten. Studien visar att personalen 

bemöter barnen med de stereotypiska föreställningarna om hur flickor och pojkar ska 
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vara. Trots att Eidevalds studie gjordes för omkring 8 år sedan kan vi se att detta 

fortfarande stämmer, vilket gör att en vidare forskning kring detta bör göras eftersom det 

heteronormativa genomsyrar en större del av verksamheten. Resultatet i vår studie visar 

också att det heteronormativa styr gällande familjen, vi kan se likheter mellan studierna 

kring normer och värderingar som råder i verksamheterna. En vidare studie hade kunnat 

vara att undersöka hur barn ser på begreppet familj från deltagarnas förskolor samt om 

det finns en skillnad på pojkars och flickors synsätt på begreppet. 

 

6.6 Slutsatser 

Denna studie har resulterat i nya insikter om hur familjebegreppet kan framställas i 

förskolan. Den främsta insikten är hur heteronormativ förskolan fortfarande är på de 

förskolor vi baserar vår studie på.  Det främsta fokus är på den traditionella kärnfamiljen 

trots att familjebegreppet förändrats mycket och fortfarande är under förändring. 

Resultatet visar på att deltagarnas förhållningssätt i denna studie inte främjar alla 

familjekonstellationer som finns i samhället, under samtalen återkommer de till den 

heteronormativa bilden av hur en familj ska se ut. Vi kan se samband mellan vår studie 

och den tidigare forskningen som Hult och Ingelsson (2006) utfört. Studiens resultat visar 

att personalen i förskolan undviker att tala om andra familjekonstellationer än den 

heteronormativa, om inte barnen själva tar initiativ till det. Även i vår studie har 

deltagare uttryckt sig snarlikt, medan andra har uttryckt sig mer öppet och tillgängligt för 

familjebegreppet. Dessa deltagare har exempelvis påpekat att dagens familjer förändras 

och kan se olika ut. 

Studien har för oss bidragit med ny kunskap kring hur viktigt det är för personal i 

förskolan att förhålla sig öppet kring begreppet familj för att skapa ett accepterande 

klimat. Flera barn har andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen och 

för att dessa barn ska känna sig inkluderade och accepterade i verksamheten är det viktigt 

att även de konstellationerna lyfts. Utifrån vår studie har vi reflekterat kring vårt egna 

förhållningssätt till begreppet familj gentemot deltagarnas samtal i fokusgruppssamtalen. 

Studien har givit oss insikter i hur andra ser på begreppet samt hur givande det kan vara 

att reflektera kring sitt egna synsätt.  
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Vi hoppas att även läsarna får ny kunskap och bidrar med en större förståelse om 

familjebegreppet i förskolan eller bli inspirerade till att forska vidare kring hur 

personalen i förskolan talar om familjen. Den tidigare forskningen som belyser förskolan 

har vi upplevt som bristfällig under vår studiegång då den är begränsad. Den tidigare 

forskning vi funnit har varit relevant och givande för vår studie, men trots detta varit en 

problematik på grund av jämförelsemöjligheten hur det faktiskt har sett ut tidigare i 

förskolan. 

Genom att vi har använt oss av ett normkritiskt perspektiv i studien har det gett oss 

insikten att det kan vara användbart även i förskolan för att behålla ett professionellt 

förhållningssätt. Både i verksamheten men också för det framtida samhället, att vi är 

öppna för förändringar som sker. Vår studie kan bidra med nya insikter och inspirera 

personalen i förskolan till att arbeta med familjen på olika sätt för att utveckla barnens 

förståelse för allas lika värde. 
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 Samtyckesblankett  

 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

 
 
Sophia Vinqvist och Alicia Karlsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 
studie om hur personal i förskolan talar om begreppet familj. 
 
Sophia Vinqvist och Alicia Karlsson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 
förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 
utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 
förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 
följande aktiviteter: 
 
____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 
påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  
Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller 
email:___________________________________ 
 
________________________________     
Datum 
 
________________________________ ________________________________ 
  
Deltagarens signatur   Studentens namn  
 
 
________________________________ ________________________________  
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

mailto:monica.nilsson@ju.se)
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8.2 Bilaga 2 fokusgruppssamtal frågor  

Fokusgruppsamtals frågor:  

• Hur länge har du arbetat i förskoleverksamheten, när utbildade du dig och hur 

gammal är du? 

• Vad är en familj?  

• Hur talar jag/vi om familjen i förskolan?  
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