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1.0 Inledning 

"Idag lever så många som en tredjedel av alla barn i en annan familjeform än den klassiska 

heterosexuella ursprungsfamiljen" (Salmsson & Ivarsson, 2015, s. 160).  

En begränsande norm som formar vårt samhälle är heteronormen. Utgångspunkten är att 

det finns två olika kön som attraheras av varandra. Normen innebär att alla barn förväntas 

ha en mamma och en pappa (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). Skolverket (2010) 

påvisar att verkligheten inte alls ser ut på det sättet för dagens barn, vilket även kan utläsas 

i citatet ovan. Vidare betonar Skolverket (2010) relevansen av att förskolan samt skolan 

måste arbeta med att bryta dessa normativa mönster. Arbete krävs för att förändra 

samhällets fördomsfulla attityder kring hur en familj anses se ut. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett en avsaknad av ett arbetssätt där pedagoger 

synliggör regnbågsfamiljer. Vi upplever att det råder en okunskap ute i förskolans 

verksamhet. Regnbågsfamiljer innefattas av familjer där en eller flera föräldrar identifierar 

sig som HBTQ (RFSU, 2017).  

Förskolans styrdokument belyser att pedagogerna i utbildningen ska arbeta med att 

utveckla barnens öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt (Skolverket, 2016a; Skolverket 2018). Även skollagen betonar att förskolan 

ska förankra de grundläggande demokratiska värderingarna vårt samhälle vilar på (SFS 

2010:800). För att en diskriminering inte ska ske anser vi att förskolan bör arbeta med att 

göra regnbågsfamiljer synliga i utbildningen. Vår förhoppning är att det ska ske naturligt i 

undervisningen. 

Diskrimineringsombudsmannen (2015) påvisar att pedagogerna ute i förskolans 

verksamhet måste tillämpa ett normkritiskt arbetssätt. Fokus bör vara att förändra rådande 

normer som är knutna till bland annat sexuell läggning. Syftet med att synliggöra rådande 

normer är att problematisera och förändra strukturer i samhället (a.a.). Problemet vi ser är 

att det saknas forskning kring hur pedagoger kan arbeta för att inkludera regnbågsfamiljer 

på ett naturligt sätt ute i förskolan. I den här studien vill vi bidra med kunskap om 

förskolans arbete med att inkludera regnbågsfamiljer i utbildningen. 

  



2 

 

 

2.0 Syfte 

Syftet med den här kvalitativa studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i 

förskolan beskriver sitt arbete och sitt förhållningssätt kring mångfalden i utbildningen 

med fokus på regnbågsfamiljer. 

2.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver pedagoger sitt arbete med att synliggöra mångfalden i förskolan med 

fokus på regnbågsfamiljer? 

• Vad anser pedagoger att det kan bli för konsekvenser om mångfalden i förskolan 

inte tas tillvara på? 
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3.0 Bakgrund  

Bakgrunden till studiens syfte beskrivs utifrån fem underrubriker vilka är begrepp, HBTQ 

ur ett historiskt perspektiv, styrdokument, problemformulering samt 

teoretiskutgångspunkt.  

3.1 Begrepp  

Här förtydligas begrepp vi använder oss av i denna studie. Detta är vår definition av 

begreppen. 

3.1.1 Mångfald 

Förskolan är en social mötesplats där olika kulturer och individer möts. Förskolans 

uppdrag består bland annat av att belysa värdet av mångfald och olikheter, samt värdet av 

att se olikheter som en tillgång (Skolverket 2013; 2018). Palla (2011) beskriver begreppet 

som en variation mellan människor. Forskaren lyfter vikten av att synliggöra variationen i 

utbildningen. Synliggörandet av en mångfald i förskolan kan leda till att en diskriminering 

baserad på de sju diskrimineringsgrunderna uteblir. De sju diskrimineringsgrunderna 

innefattar att en individ inte ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande 

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

funktionsnedsättning, sexuell läggning hos barnet eller hos någon nära anhörig (SFS 

2008:567).  

3.1.2 Regnbågsfamiljer  

Regnbågsfamiljer är ett samlingsnamn som berör familjer där en eller flera föräldrar 

identifierar sig som HBTQ. Begreppet HBTQ innefattar personer med en annan sexuell 

läggning än den normativa heteronormen såsom homosexuella, bisexuella, transpersoner 

och queer (RFSU, 2017; Svenska akademien, 2006). 

3.1.3 HBTQ 

HBTQ är ett samlingsbegrepp för olika sexuella läggningar eller olika sätt att identifiera 

sig som person. I HBTQ har varje bokstav en egen förklaring, H för homosexuell och B 

står för bisexuell vilket handlar om den sexuella läggning vilket en person har. T står för 

transsexuell vilket innebär på vilket sätt en person väljer att uttrycka sitt kön på och den 

identitet personen identifierar sig som. Bokstaven Q, står för queer, vilket har olika 
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betydelser, det kan röra sig om både vilken sexuell läggning en person har, könsidentitet 

eller hur en person på ett normkritiskt förhållningssätt uttrycker sitt kön (RFSL, 2015; 

Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018). 

3.2 HBTQ ur ett historiskt perspektiv 

Ur ett svenskt historiskt perspektiv har det skett lagförändringar i små steg för att bidra till 

att HBTQ personer ska ges samma rättigheter och förutsättningar i livet. Regeringskansliet 

(2018) framlägger att första reformen skedde år 1944, det ansågs inte längre kriminellt att 

vara homosexuell. Det ansågs dock att samkönade relationer var en form av sjukdom.  

Nästa genomförda reform var att personer år 1972 blev berättigade att genomgå 

hormonterapi samt gavs rätt att genomgå operationer för att korrigera sitt kön. Sverige var 

det första landet i världen att introducera denna möjlighet för transpersoner.  År 1979 

fastslår socialstyrelsen att det inte längre anses vara en sjukdom att vara homosexuell. 1987 

läggs sexuell läggning in i diskrimineringsgrunderna vilket innebär att det är straffbart att 

diskrimineras på grund av sexuell läggning. Ett år senare, 1988, trädde lagen om 

samboskap mellan homosexuella par i kraft. Denna lagändring innebär att ett samkönat 

partnerskap ingår i sambolagen. Ingå i ett samkönat partnerskap blev först enligt lag tillåtet 

år 1995. Vid den här tidpunkten var det inte tillåtet att gifta sig, utan istället ingick 

homosexuella par ett partnerskap. Partnerskap innebär samma rättigheter som att ingå ett 

äktenskap. År 2003 ges homosexuella par chansen att prövas till adoptivföräldrar. Detta 

ger samkönade par rätten att bli föräldrar. Två år senare, år 2005, utökades chanserna till 

att bli föräldrar då de även gavs möjlighet till assisterad befruktning. Assisterad 

befruktning innebär att en befruktning sker utanför eller delvis utanför kroppen med hjälp 

av insemination eller in vitro-fertilisering (IVF). Ett år senare, 2006, träder lagen om 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elev i kraft. Lagen innefattar 

att pedagoger i förskola och skola ska tillämpa likabehandlingsplaner. Dessa planer ska 

stödja arbetet med förbud mot diskriminering vilket berör bland annat sexuell läggning. 

Ytterligare en grund i diskrimineringslagen läggs till och den innefattar att personer inte 

får diskrimineras på grund av könsöverskridande identitet, detta skedde år 2009. Samma 

år genomfördes andra reformer vilket innebar att det inte längre ansågs som en sjukdom 

att vara transsexuell samt att homosexuella par fick ingå i äktenskap (a.a.).  
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3.3 Styrdokument   

Läroplanen för förskolan påvisar att "utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt" (Skolverket, 2018, s. 5). Vidare går 

det att utläsa att alla verkande inom förskolan ska främja alla människors lika värde samt 

att inget barn på förskolan ska diskrimineras på grund av sexuell läggning hos barnet eller 

hos någon nära anhörig. Läroplanen betonar att utbildningen ska präglas av de mänskliga 

rättigheterna, samt förankra och förmedla kunskap kring de grundläggande demokratiska 

värderingarna som vårt samhälle vilar på. Arbetslaget på förskolan ska uppmärksamma 

barnen på att människor kan välja att leva sitt liv på olika sätt. "Förskolan ska vara öppen 

för skilda uppfattningar" (Skolverket, 2018. s. 6). Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), 

vilken även är inskriven i förskolans läroplan, förklarar begreppet indirekt diskriminering 

med att individen på något sätt diskrimineras på grunder som är uttalat neutralt men som 

för den enskilda individen upplevs exkluderande. Diskrimineringslagen bygger på sju 

grunder. Dessa grunder innefattar att personer inte ska diskrimineras på grund av kön, 

könsöverskridande identitet, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning hos barnet eller hos någon nära anhörig (SFS 

2008:567). Under artikel 2 i barnkonventionen, som förskolan ska förhålla sig till, går det 

att utläsa om barnets rättigheter. Artikeln lyfter vikten av att barnet ska bli respekterad, 

tilldelas samma rättigheter samt ges samma förutsättningar oavsett vilka levandsval 

barnets vårdnadshavare eller föräldrar gör (Unicef, 1989). 

Förskolan är en del av skolväsendet och har skollagen att förhålla sig till. Under paragraf 

5 går det att utläsa att "utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna vilket innefattar människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor" (SFS 2010:800). Reimers (2014) förtydligar att alla 

människors lika värde kan kopplas ihop med frågor kring homosexualitet och genus. 

Vidare förklarar författaren att hur människor väljer att leva sina liv hör ihop med normer, 

vilket handlar om rättigheter samt alla människors rätt till likabehandling. År 2006 trädde 

lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever i kraft. 

Genom denna lag utvecklades kravet på likabehandlingsplaner. Detta kom även att 

innefatta att all diskriminering vilket berör sexuell läggning inom förskolan, grundskolan 

och gymnasiet förbjuds (SFS 2006:67).   
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3.4 Tidigare forskning 

Gustavson och Schmitt (2011) har i sin studie som är en del av ett europeiskt samarbete 

forskat kring skolelevers erfarenheter av att leva i “regnbågsfamiljer”. Studien är 

genomförd i Sverige, Slovenien och Tyskland och är ett europeiskt samarbete för att få en 

förståelse för hur det är att leva i en familj som skiljer sig ifrån normen. Gustavson och 

Schmitts delstudie baseras på svenska elever och lärares erfarenheter kring 

regnbågsfamiljer. Studien grundar sig på intervjuer med barn och ungdomar som har vuxit 

upp i regnbågsfamiljer. Det har även genomförts intervjuer med lärare, psykologer, 

socialarbetare, HBTQ aktivister samt andra forskare. Resultat av denna forskning påvisar 

att lärare upplever att det är en utmaning att dekonstruera föreställningen om hur en familj 

kan se ut. De påstår att en av orsakerna till detta är att familjenormen, som innefattar en 

mamma, en pappa och barn, är djupt rotad i det svenska skolväsendet. I studien kom 

forskarna även fram till att skolan idag inte är redo att möta familjer som går emot normen 

om hur en familj förväntas se ut, då pedagogerna inte vet hur de ska möta och inkludera 

dessa familjer i utbildningen. Enligt Cloughessy och Waniganayake (2014) råder en 

okunskap bland pedagogerna i hur de ska möta normbrytande familjer. De problematiserar 

detta och menar att skolan har en viktig uppgift i att inkludera alla familjer i förskolan.  

Nordén (2018) beskriver i sin avhandling att det råder en avsaknad av kunskap kring 

bemötandet av regnbågsfamiljer. Resultatet visar att det råder okunskap bland pedagoger i 

hur de ska bemöta normbrytande familjer. I avhandlingen har Nordén genomfört intervjuer 

med personer som har vuxit upp i regnbågsfamiljer. Enligt forskaren efterfrågas det ett 

arbetssätt som stöder pedagoger och bidrar till att lyfta och synliggöra familjer som anses 

gå emot normen. Vidare menar Nordén att det är av betydelse att pedagoger tidigt i 

skolväsendet introducerar olikheter, då barn i tidig ålder tar till sig värderingar. Arbetet 

med att lyfta olikheter är komplext och svårt då det avvikande kan anses annorlunda 

betonar han. I Gustavson och Schmitts (2011) studie efterfrågar pedagoger ett arbetssätt 

där de kan tala om olikheter utan att det ska ses som avvikande. Ett inkluderande och 

normkritiskt arbetssätt skulle leda till att alla barn i förskolan känner sig synliggjorda. 

Utifrån denna studien framkom även att pedagogerna anser att det är problematiskt att på 

ett professionellt sätt möta dessa barn och inkludera deras familjesituation i 

utbildningen. Nordén problematiserar att skolan tystar ner frågorna kring regnbågsfamiljer 
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istället för att samtala kring olika familjekonstellationer. Detta anser Nordén grundar sig 

på en osäkerhet samt okunskap.  

Robinsson (2002) uppmärksammar i sin studie vikten av att göra det “osynliga synligt”. 

Studien är kvalitativ och informanterna är pedagoger som arbetar i förskolan. 

Undersökningen baseras på diskurser kring att inkludera olika sexuella läggningar samt att 

synliggöra en mångfald i utbildningen. Robinsson påvisar frånvaron av homosexuella 

familjer i utbildningen och menar att om en förändring ska ske måste alla slags familjer 

synliggöras. Forskaren menar att det är angeläget att pedagoger inte faller i fällan och 

tänker att det inte är betydelsefullt att belysa skillnader och menar istället att det är 

pedagogers skyldighet att ta tillvara på mångfalden i förskolan. Hedge, Averett, Parker 

White och Deese (2013) har i sin studie kommit fram till att mycket handlar om 

inställningen hos pedagogerna. Med detta menar forskarna att pedagogens attityd till 

regnbågsfamiljer spelar roll för hur mycket pedagogerna väljer att belysa mångfalden i 

utbildningen. Även Cloughessy, Waniganayake och Blatterer (2017) efterfrågar i sin 

studie att pedagogerna på förskolan måste våga utmana heteronormen och synliggöra för 

barnen på förskolan att människor även kan leva i en samkönad relation.  

Genom att pedagoger väljer att arbeta medvetet med att belysa regnbågsfamiljer leder det 

till att en diskriminering uteblir menar Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och 

elevombudet samt Skolinspektionen (2009). De olika myndigheterna har gett ut ett 

material med riktlinjer som kan vara ett hjälpmedel för pedagogerna ute i förskolorna. I 

materialet går det att utläsa värdet i att pedagoger i utbildningen främjar ett 

likabehandlingsarbete. I materialet framgår även att pedagogerna ska arbeta medvetet med 

att synliggöra olika familjer. Genom att belysa en mångfald i utbildningen kan detta leda 

till att pedagoger lättare kan ta upp dessa frågor och lyfta olikheter och skillnader på ett 

positivt sätt med barnen (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009). Vidare går det att utläsa 

att pedagogerna har en viktig roll i att integrera olika synsätt i utbildningen samt visa för 

barnen att de kan välja att leva sitt liv på andra sätt än den heterosexuella normen.  

I förskolan idag är många pedagoger medvetna om vad ett normkritiskt förhållningssätt 

innebär. Enligt studier finner många pedagoger att det är komplicerat samt finner det svårt 

att leva upp till detta i utbildningen. Pedagoger upplever att det svårt att veta hur de ska 

verkställa detta förhållningssättet samt veta vilka verktyg de behöver (Skolverket, 2016b). 

Svensk ordbok och svenska akademiens ordlista (Svenska akademien, 2006; 2009) 
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förklarar att begreppet norm innefattar regler, mönster och måttstockar vilket styr våra 

handlingar och tankar. En medvetenhet kring att arbeta med normer innebär att ifrågasätta 

de "osynliga regler" som formar våra värderingar och tankar kring något. Det kan handla 

om att ha förutfattande meningar kring något avvikande från det som anses vara normalt, 

exempelvis att en familj omfattas av en mamma, en pappa och barn (Cloughessy & 

Waniganayake, 2014). 

Att synliggöra normer blir enligt Martinsson och Reimers (2014) ett sätt att få en förståelse 

för varför en kränkning eller en diskriminering sker. Butler (2006) problematiserar att vi 

begränsas av normer eftersom det kan leda till att människor känner sig begränsade och 

hindrade i sin vardag. Författaren betonar att vi måste bekämpa dessa normer för att inte 

en kränkning eller en diskriminering ska ske. Detta görs genom att synliggöra och 

inkludera alla slags människor samt att pedagogerna väljer att ha ett normkritiskt arbetssätt. 

Om ett barn känner att den egna familjekonstellationen inte är representerad i förskolan 

kan de leda till en indirekt kränkning menar forskarna Hedge, et. al (2013). I deras studie 

påvisas det essentiella i att synliggöra olika familjekonstellationer i miljön på förskolan. 

Vidare menar forskarna att om alla ska känna sig välkomna på förskolan gäller det att i 

miljön integrera samt inkludera alla slags familjer för att de ska känna sig välkomna. 

Nordin-Hultman (2005) förklarar att miljön är en viktig faktor för förskolans pedagogik. 

Författaren betonar att det är av vikt att pedagogerna ser över miljön samt reflektera över 

vilka budskap miljön förmedlar. Genom att se över förskolans miljö samt reflektera kring 

vem barnet formas till blir betydelsefullt för att inte begränsa individen.  

Burt, Gelnaw och Lesser (2010) påvisar att ett arbetssätt där olika familjer inte synliggörs 

kan leda till mer än bara en diskriminering. Om ett barn aldrig får höra eller se bilder som 

speglar barnets familj kan det leda till att barnets självkänsla påverkas. Detta på ett negativt 

sätt genom att barnet känner sig osynlig i utbildningen, betonar forskarna. Läroplanen för 

förskolan påvisar vikten av att förskolan medvetet ska arbeta för att utveckla och stimulera 

barns självkänsla (Skolverket, 2018).  
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3.5 Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie används hermeneutiken som en teoretisk utgångspunkt. Ett centralt begrepp 

för att analysera det insamlade materialet är den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska 

cirkeln innefattar att röra sig mellan del, helhet, förförståelse och förståelse.  

"Ordet hermeneutik betyder att tolka, förklara samt översätta" (Brinkkjær & Høyen, s. 73, 

2013). Författarna beskriver att hermeneutiken är en bra utgångspunkt när forskaren vill få 

en förståelse för andra människors erfarenheter, upplevelser samt en förklaring av olika 

perspektiv. Hermeneutiken har subjektet i fokus och används för att skapa en förståelse för 

hur andra människor upplever och erfar något. Ödman (2007) samt Segolsson (2011) 

betonar att inom hermeneutiken finns det ingen eftersträvad sanning utan tolkningen är 

baserad på forskarens förförståelse i ämnet. Författarna exemplifierar med att beskriva om 

två personer med olika förförståelse tolkar ett och samma material blir resultatet olika då 

tolkningen baseras på tidigare erfarenheter samt kunskaper. Det kräver därför att forskaren 

är påläst inom forskningsområdet för ett trovärdigt resultat (Thurén, 2007).  

Inom hermeneutiken existerar tre olika riktningar som forskaren kan använda sig av när 

tolkning och analysarbetet ska genomföras (Westlund, 2019). I denna studie har den 

existentiella inriktningen använts, vilken även benämns som den aletiska hermeneutiken. 

Det innebär bland annat att det är av vikt att få en förståelse för människors utsagor. 

Forskaren ska inom denna inriktning, med hjälp av empati och förmåga sätta sig in i vad 

informanten säger och på så sätt skapa sig en förståelse för informantens yttrande. Inom 

den existentiella inriktningen har förförståelsen och förståelsen en viktig del i den 

hermeneutiska cirkeln (a.a.).  

Den hermeneutiska cirkeln, är ett begrepp inom hermeneutiken och bygger på att tolka 

delar och helheten samt att röra sig mellan dessa delar för att få en förståelse (Segolsson, 

2011). En trovärdig bild av tolkningen kräver att forskarna är införstådda med att del och 

helhet är beroende av varandra samt att det inte går att skilja dem åt förklarar författaren. 

Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att dagens hermeneutik innefattar att forskaren 

som ska tolka en informants utsaga även bör sätta detta i en samhällskontext. Samhället 

innefattar helheten medan informantens utsagor blir delarna. Vidare påvisar författarna att 

det även har skett en utveckling inom teorin där begreppet empati har fått en stor betydelse. 

I egenskap av forskare är det betydelsefullt att leva sig in i informantens situation och 
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därmed kan det leda till att det insamlade materialitet blir mer rättvist tolkat, då forskaren 

rör sig mellan förförståelsen och förståelsen i tolkningsarbetet förklarar Alvesson och 

Sköldberg. Förförståelsen innefattar att den som ska tolka är väl insatt i informantens 

kontext, något som krävs för att skapa ny förståelse betonar Thurén (2007).  

                                                                    Helhet 

 

                             Förförståelse                                                   Förståelse 

 

 

                                                                         Del 

Bildfigur 1: En hermeneutisk cirkel med inspiration från Alvesson och Sköldberg (2008)                                                  
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4.0 Metod 

Med utgångspunkt i studiens syfte redogörs här hur studien har gått tillväga samt vilka val 

som gjorts för att besvara frågeställningarna. Vidare beskrivs de urval som gjorts, hur 

genomförandet har gått tillväga, etiska aspekter som har tillämpats samt hur analysarbetet 

av det empiriska materialet har bearbetats. Även tillförlitligheten kommer att diskuteras. 

4.1 Metodval  

Utifrån syftet att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver sitt arbete och 

sitt förhållningsätt kring mångfalden i förskolan med fokus på regnbågsfamiljer 

genomfördes en kvalitativ studie. När forskare använder sig av en kvalitativ metod läggs 

fokus på hur och varför samt att metoden grundar sig i att analysera och tolka informanters 

utsagor (Rienecker & Stray Jørgensen, 2017). För att samla in data användes 

semistrukturerade intervjuer. Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar att en 

semistrukturerad intervju ger utrymme för följdfrågor vilket i sin tur leder till en djupare 

förståelse kring ämnet. Metoden är lämplig då informanternas kunskaper och erfarenheter 

är i fokus och det leder till att frågeställningarna kan besvaras. Genomföra intervjuer är en 

bra metod för att skapa kunskaper kring ämnen från människor som har erfarenheter kring 

just det aktuella området (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2015).  

4.2 Urval 

När forskare gör ett urval till en studie ska det enligt Eriksson- Zetterqvist och Ahrne 

(2015) ske i två steg, där första steget går ut på att välja vilket område eller vilken 

organisation fokus ska inriktas på. I denna studie blev det förskolans utbildningen då syftet 

är att bidra med kunskap kring pedagogers erfarenheter och arbetssätt i att bemöta 

regnbågsfamiljer. Vid val av förskolor gjordes ett aktivt val att rikta fokus på HBTQ- 

certifierade förskolor. Utifrån studien gjordes ett medvetet val av förskolor då vi ansåg att 

HBTQ- certifierade förskolor är verksamheter med mest kunskap kring området 

regnsbågsfamiljer. En certifiering innebär att förskolan har fått genomgå en utbildning som 

leder till att förskolan får verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling 

(RFSL, 2016).  

Att välja ut informanter till studien är nästa steg, enligt Eriksson- Zetterqvist och Ahrne 

(2015). Grundat på studien valdes pedagoger på förskolan. Pedagoger i detta fall 
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innefattade både förskollärare och barnskötare. Anledningen till att inte enbart fokusera på 

förskollärare är att vårt intresse är pedagogernas arbetssätt i utbildningen samt deras 

erfarenheter och då ingick även barnskötare. Alla i utbildningen har Läroplanen att förhålla 

sig till och därför spelade professionen ingen roll. I denna studie deltog enbart förskollärare 

men det var inget aktivt val. Informanterna har varit verksamma inom yrket mellan ett och 

ett halvt år till nio år. På grund av studiens tidsbegränsning samt det smala utbudet av 

HBTQ- certifierade förskolor gjordes ett val att genomföra fyra intervjuer. 

4.3 Genomförande 

Till en början skickades intresseförfrågningar ut via mail till olika HBTQ- certifierade 

förskolor runt om i Sverige. Första kontakten togs med förskolechefen på varje enhet. 

Enligt Löfdahl (2014) är det essentiellt att alltid informera förskolechefen för att få 

tillåtelse att genomföra studien. Detta för att få ett godkännande innan en kontakt med 

förskollärarna tas. Förskolechefen vidarebefordrade informationen till pedagogerna. På en 

av de tre enheter som deltog i studien rekommenderade förskollchefen att ta kontakt via 

telefon då hen angav att det var det mest gynnsamma sättet att skapa kontakt med 

pedagogerna på enheten. Information som framgick i mailen samt över telefon var studiens 

innehåll samt etiska aspekter. Efter att en kontakt tagits visade fyra pedagoger intresse för 

att delta i studien. Då skickades en samtyckesblankett (Bilaga 1) ut och datum för de fyra 

intervjuerna bokades. På samtyckesblanketten framgick information kring studiens syfte, 

etiska ställningstaganden samt att informanterna när som helst under processens gång fick 

avbryta sitt deltagande. Valet av att kontakten med informanterna skedde via mail samt 

över telefon grundade sig på de geografiska avstånden då förskolorna är spridda runt om i 

Sverige.  

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (Bilaga 2). En intervjuguide 

kan göra att forskaren får en innehållsrik intervju samt att det kan leda en djupare förståelse 

för ämnet (Christofferssen & Johannessen, 2015). Genom att strukturera upp frågor samt 

eventuella följdfrågor och göra teman kan det leda till att intervjun blir mer överskådlig, 

förklarar författarna. Intervjuguiden i den här studien bestod av faktafrågor där information 

om informanten framgick. Dessa frågor ger forskarna en mer övergripande bild av 

informanten. Sedan ställdes introduktionsfrågor för att få en förståelse för vad en HBTQ- 

certifiering innebär samt av nyckelfrågor där fokus var att besvara studiens syfte. Frågorna 

i intervjuguiden var öppna, vilket ledde till att informanterna fick utrymme till att svara 
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med egna ord. Hjalmarsson (2014) förklarar att öppna frågor innebär att de är ställda på ett 

visst sätt och att informanten själv får styra hur svaret på frågan blir. Innan intervjuerna 

genomfördes var vi inlästa på ämnet HBTQ och vi hade tagit del av tidigare forskning. 

Detta för att kunna ställa relevanta följdfrågor, samt för att underlätta analysarbetet då vi 

har valt att tolka materialet utifrån hermeneutiken. Om forskaren är väl insatt i ämnet leder 

det till att en tolkning av materialet är genomförbart menar Thurén (2007).  

Då förskolorna var utspridda runt om i landet gjordes ett val att genomföra intervjuerna 

genom Skype. I en studie gjord av Weller (2017) framgår det att Skypeintervjuer är en bra 

metod att använda sig av vid intervjuer där informanten och forskarna befinner sig på ett 

geografiskt avstånd från varandra. Denna metod möjliggör för forskaren att läsa av 

informanten genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Tre av intervjuerna genomfördes via 

Skype och en av intervjuerna genomfördes via telefon då informanten inte hade tillgång 

till Skype. De tre intervjuer som genomfördes via Skype spelades in via ljud- och 

bildupptagning. Detta medförde att arbetet kring analysen av det empiriska materialet 

underlättades då såväl tal som kroppsspråk dokumenterades. Intervjun genomfördes över 

telefon och dokumenterades via ljudupptagning. Vid analysen av det empiriska materialet 

märktes en skillnad på de olika ljudupptagningsmetoderna då videoinspelningen gav mer 

information eftersom den innebar att vi kunde läsa av informanten mer via kroppsspråket. 

Det underlättade även arbetet med att analysera materialet efter hermeneutiken då det gav 

mer underlag till tolkning. 

Tiden för intervjuerna varierade från 40 min till 80 min. Under intervjun hade en av oss 

studenter en mer framträdande roll och ställde frågorna. Den andra av oss hade en mer 

tillbakadragen roll, förde anteckningar och deltog i intervjun med följdfrågor. Det var 

viktigt för oss att båda medverkade, då det underlättade analysarbetet när båda kunde bidra 

med intryck och tankar kring intervjun. 

Hanteringen av det empiriska materialet skedde i nära anslutning till intervjuerna. 

Analysen av materialet underlättades då samtalen var färskt i minnet. 

Transkriberingsarbetet medförde att vi lärde känna materialet och kunde börja tolka och 

analysera informanternas svar. Intervjuguiden medförde att transkriberingsarbetet 

underlättades, då frågorna var uppdelade efter teman.  
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4.4 Etiska aspekter 

I denna studie tog vi hänsyn till de fyra etiska aspekterna, vilket innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att informationskravet innefattar informerat samtycke. 

Forskaren ska enligt denna aspekt ge information som rör studien och dess syfte samt 

information kring informantens deltagande i studien. Informanterna informerades om 

rätten att när som helst få avbryta sitt deltagande. Detta var även något som upprepades 

vid intervjuns inledning. I den här studien gavs denna informationen via en kontakt med 

förskolechefen. Samtyckeskravet innefattar att forskaren ska inhämta ett samtycke från 

varje deltagande informant. Samtyckeskravet berör delar som behandlar information kring 

överenskommelse, tid samt rådande villkor, vilket var något som informanterna skrev 

under och mejlade tillbaka till oss. Konfidentialitetskravet innefattar att informanten ska 

avidentifieras i studien. Förskolans namn eller dess geografiska placering var inte något 

som nämndes i studien. Vi gjorde ett val att koda informanterna då de tilldelades fiktiva 

namn vilka var: Lisa, Stina, Wilma och Majken. Sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav 

innebär att informanten får information om att det insamlande materialet endast ska 

användas till den aktuella studien samt att materialet inte ska utlånas till andra studier (a.a.).  

4.5 Tillförlitlighet 

Då förhoppningen är att studien ska vara av hög kvalitet samt bidra med kunskap kring hur 

förskollärare beskriver sitt arbete och sitt förhållningssätt kring mångfalden i förskolan 

med fokus på regnbågsfamiljer har vi använt oss av Brymans (2018) fyra delkriterier. De 

innefattas av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering.  

Första delkriteriet är trovärdigheten, som i vår studie innefattas av vetenskapsrådets (2002) 

etiska aspekter. Vilket förtydligas i föregående stycke under rubriken 4.4 Etiska aspekter. 

Överförbarhet förklarar Bryman (2018) innefattas att resultatet av studien kan användas i 

olika miljöer och kontexter. Utifrån vår studie anser vi att vårt resultat är överförbart då vi 

ser en vinning i att arbetssättet samt förhållningssättet kan nyttjas i arbetet med de sju 

diskrimineringsgrunderna. Vi ser det gynnsamt att andra delar av den offentliga sektorn 

kan använda sig av resultatet och sätta in det i sin kontext. Pålitligheten innefattar att 

forskaren redovisar för alla val som har gjorts under studiens gång förklarar Bryman. I 

denna studien har detta redogjorts under metod delen samt under metoddiskussionen. Det 
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är av vikt att poängtera utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, hermeneutiken, att det 

inte finns en eftersträvad sanning. Vi har tolkat materialet utifrån vår förförståelse i ämnet 

vilket kan påverka resultatet om andra forskare utför samma studie då de eventuellt besitter 

en annan förförståelse. Konfirmering handlar om att forskarens egna värderingar ska 

uteslutas och inte påverka resultatet beskriver Bryman. I vår studie har vi haft detta i åtanke 

under processens gång. Eftersom studien har hermeneutiken som teoretisk utgångpunkt 

och vår förförståelse har en del i resultatet finner vi en risk i att våra värderingar kan till 

viss del påverkat resultatet då det bygger på vår tolkning. Vi har därmed under arbetets 

gång haft detta i åtanke och påmint oss själva att inte våra värderingar ska överta tolkningen 

av det empiriska materialet.  

För att öka trovärdigheten har vi under hela processen gång medverkat båda två under alla 

moment i studien. Bearbetning av det empiriska materialet samt att vi har läst igenom 

arbetet vid ett flertal tillfällen anser vi bidra till att trovärdigheten ökar. Vi har även varit 

väl insatta i ämnet HBTQ, dels för att det krävdes av oss i och med vår teoretiska 

utgångspunkt, men också för att kunskap inom ett forskningsområde krävs för ett 

trovärdigt resultat menar Svensson och Ahrne (2015).  

4.6 Databearbetning och analysmetod 

Transkriberingen av den insamlade data skedde i anslutningen till intervjuerna då det 

ansågs gynnsamt för att ge en rättvis bild av samtalet. Transkriberingsarbetet delades upp 

mellan oss för att bespara tid. Det var betydelsefullt att vi båda hade deltagit under 

intervjuerna då vi hade samma förståelse för samtalet. Eriksson- Zetterquist och Ahrne 

(2015) påvisar att ett transkriberingsarbete tar tid men det är fördelaktigt att som forskare 

genomföra det själv för att lära känna materialet samt att stödanteckningar kan tillgås vid 

behov.  

Vid arbetet med att bearbeta och analysera det empiriska materialet utgick vi ifrån 

hermeneutiken. Valet baseras på att forskaren ska tolka och bilda sig en förståelse utifrån 

informanternas erfarenheter samt uppfattningar Inom hermeneutiken finns det ingen 

definitiv sanning utan det handlar om olika tolkningar och uppfattningar (Segolsson, 

2011). Tolkningarna av empiriska materialet gjordes utifrån våra förkunskaper kring ämnet 

samt informanternas utsagor. Inom hermeneutiken är det av stor vikt att se delen av 

helheten samt gå tillbaka till helheten för att få en rättvis bild av samtalet. Detta var något 
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som vi hade i åtanke under bearbetningen. Det är även av vikt att belysa att resultatet samt 

analysen består av vår sanning i egenskap av forskare vilket är en stor del av 

hermeneutiken.  

Att analysera innebär att forskarna delar upp det empiriska materialet samt att de ska 

försöka finna ett mönster (Christofferssen & Johannessen, 2015). Vidare förklarar 

författarna att när detta är genomfört gör forskarna en slutsats och försöker besvara 

frågeställningarna i studien. Under analysarbetet var detta något vi hade i åtanke som en 

hjälp för att finna den röda tråden i materialet. Det underlättade analysarbetet samt ledde 

det framåt. Genom att läsa igenom och bearbeta materialet på olika sätt kom vi vidare i 

vårt analysarbete. Arbetet med att kategorisera och finna teman i materialet gjorde att vi 

kunde tolka informanternas svar. Teman arbetades fram genom att vi hade syftet i åtanke 

samt att hermeneutiken var närvarande genom att vi pendlade mellan del och helhet samt 

förståelse och förförståelse. Helheten sågs som samhället och informanternas utsagor sågs 

som delarna. Utan förförståelsen upplever vi att det hade varit svårt att finna teman då vår 

kunskap i ämnet sågs som betydelsefullt för tolkningen. Christofferssen och Johannessen 

förklarar att tolka betyder att sätta in något i en större kontext, att forskarna ska få en 

förståelse för materialet genom att delen ska analyseras utifrån helheten. De citat som valts 

att användas i resultatet är enligt vår tolkning relevanta för att kunna besvara 

frågeställningarna.   
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5.0 Resultat 

Genom pedagogernas beskrivningar och berättelser kring att belysa mångfalden i förskolan 

med fokus på regnbågsfamiljer har resultatet bearbetats fram utifrån studiens 

frågeställningar: Hur beskriver pedagoger sitt arbete med att synliggöra mångfalden i 

förskolan med fokus på regnbågsfamiljer? Varför anser pedagoger att det är viktigt att ta 

tillvara på mångfalden i förskolan? De rubriker som valts utifrån frågeställningarna är: 

förhållningssätt och arbetssätt samt konsekvenser.  

5.1 Förhållningssätt och arbetssätt 

I en sammanställning av intervjuerna betonar informanterna betydelsen av att pedagogerna 

inte antar samt bibehåller förutfattade meningar kring hur en familj förväntas se ut. I 

egenskap av pedagog är det av vikt att inta en normkritisk roll samt att vara medveten om 

sitt förhållningsätt och språkbruk. I mötet med en ny familj vid en introduktion är det 

betydelsefullt att inte anta att alla barn lever med en mamma och en pappa. Informanterna 

belyser att det är essentiellt att ställa öppna frågor till vårdnadshavaren samt barnen, för att 

skapa sig en bild av deras familjesituation. Genom detta förhållningssätt ges familjerna 

möjligheten att själva sätta en etikett på förhållandet till varandra. I nedanstående citat 

beskriver Majken att det är väsentligt att alltid uppmärksamma att olikheter blir 

representerade i utbildningen: 

[…] oavsett om en har en representation av regnbågsfamiljer på förskolan 

eller inte så är det viktigt att arbeta med de för att vad som helst kan hända 

i människors liv. […] 

Det informanten poängterar är ett arbetssätt där pedagoger i utbildningen väljer att belysa 

olikheter för att påvisa för barnen att människor kan leva på olika sätt. Vilket Lisa håller 

med om när hon vidare betonar vikten av att som pedagog inneha ett öppet synsätt i hur en 

familj kan se ut:  

 […] vi är här för barnen och barnens bästa och då är vi även där för 

föräldrarnas bästa oavsett vad det är för familj om det är du och din 

nallebjörn eller om det är du eller din katt. Alltså familjer ser annorlunda ut 

[…] detta är också en fråga som vi verkligen har jobbat mycket med. Vad är 

en familj? 
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Vår tolkning av ovanstående citat är att informanterna beskriver vikten av att förskolan är 

förberedd på att möta olikheter. Vidare betonar de betydelsen av att inte vänta med arbetet 

förrän det kommer en familj som går emot normen, utan att arbetet bör finnas oavsett vilka 

familjer som finns representerade utifrån barngruppen. Informanterna belyser ett arbetssätt 

där öppna frågor och diskussioner förespråkas. Pedagoger är bärare av språket vilket har 

betydelse för hur pedagoger pratar till och om barn samt vilka värderingar de förmedlar till 

barnen på förskolan. Informanterna är alla överens om att förhållningssättet hos pedagogen 

spelar roll för barns uppfattning kring normer. Nedan problematiserar Wilma att det är 

lättare att göra "rätt" kring materialet än de värderingar pedagogerna vill stå för: 

[…] det är väldigt lätt att göra rätt kring material för det är något som blir 

utanför dig själv. Det som är svårare är att hålla ens egna värderingar vid 

liv och hur man talar och vilka beslut man fattar […] Det är ett jättestort 

arbete och det kräver att man har en egen motivation.  

Informanten betonar här att det kräver att pedagogerna i utbildningen hela tiden måste vara 

medvetna och reflektera över sitt förhållningsätt för att hålla arbetet levande. Bara för att 

en förskola har en HBTQ -certifiering kan pedagogerna inte luta sig tillbaka och tro att 

arbetet gör sig självt. Informanterna lyfter vikten av att påminna varandra i arbetslaget samt 

reflektera tillsammans eftersom det är betydelsefullt för att för att arbetet ska ledas framåt. 

Majken formulerar sina tankar:  

[…] det finns ändå en lyhördhet och en vilja att diskutera på min arbetsplats 

och det blir inte det här att en kommer med en pekpinne utan vi vet att vi har 

det här uppdraget. 

Informanten talar också om att det underlättar att aktivt hålla arbetet vid liv när de har 

HBTQ-certifieringen och den utbildningen att förhålla sig till. Vidare förespråkas vikten 

av att reflektera och diskutera tillsammans i arbetslaget där pedagogerna inte ska vara 

rädda för att påminna varandra i fall det någon gång sker ett misstag. I egenskap av pedagog 

ska du inte vara rädd för att göra fel utan istället se det som en utveckling. Det är viktigt 

att hela arbetslaget strävar åt samma mål eftersom arbetssättet ska genomsyra hela 

utbildningen.  
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I det analyserade materialet kunde det utläsas ett mönster av ett arbetssätt där pedagogerna 

uteslöt att använda sig av familjebilder i utbildningen. Familjebilder innefattar att varje 

barn på avdelningen har kort på sina familjemedlemmar representerade på en tavla. En 

användning av dessa familjebilder kan leda till en känsla av utanförskap hos vissa barn då 

den heteronormativa familjen är överrepresenterad. Användning av de här bilderna 

förstärker bilden av hur en familj förväntas vara, något som problematiseras i 

informanternas utsagor. Ett arbetssätt där pedagoger medvetet väljer bort dessa bilder kan 

leda till att barn med regnbågfamiljer inte känner att de är i minoritet.  På en av förskolorna 

hade pedagogerna istället valt att använda sig av illustrerade bilder för att visa hur olika 

familjekonstellationer kan se ut. På förskolan valde de medvetet att inte utgå från den egna 

barngruppen eftersom de strävar efter att undvika känslan av utanförskap för de barn som 

lever i en regnbågsfamilj. Arbetssättet visade sig vara gynnsamt, då Wilma beskrev en 

situation som uppstått kring dessa tavlor på detta sätt: 

[…] ett barn gick fram till familjetavlan och hittade sin familj som är lite 

utanför normen som verkligen hittade sin familj och kom tillbaka med 

världens största leende och sa titta här är min mamma […] barnet kände en 

samhörighet och en lycka över att hitta sin familj på familjetavlan.  

Pedagogen betonar att det inte är relevant att barnets egen familj, hens egen mamma och 

pappa och syskon blir synliggjorda i utbildningen. Istället förespråkar pedagogen vikten 

av att det finns illustrerade familjebilder där barnet kan relatera och känna igen sig i samt 

där alla olika familjekonstellationer finns representerade. Barn från regnbågfamiljer ska 

inte exemplifieras för hur familjer kan se ut utan istället förespråkar Wilma användandet 

av tecknade bilder. Barn från regnbågsfamiljer ska själva få välja om de vill prata om sin 

familj eller inte menade pedagogen. Vad det gäller användningen av bilder är 

informanterna överens om att det inte går att låta exempelvis en norm visas. Om en norm 

visas måste även motsatsen synliggöras. Utbildningen måste representera mångfalden 

annars kan det leda till ett utanförskap påvisar informanterna. Reflektion kring vad som 

finns uppsatt på väggarna i miljön är ett arbetssätt där pedagoger kritiskt kan granska vilka 

normer barnen omges av. Stina förklarar en situation på detta sätt:  

[…] de hade en tavla uppe och efter första utbildningstillfället med RFSL så 

var det en av mina kollegor som gick fram och tog ned den. För då var den 

a men den är ganska det är en liten pojke och en liten ficka som sitter och så 
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ser det ut som att de ska pussas typ och visst det går ju att ha sådana bilder 

men då måste man också ha något annat som visar på något annat liksom. 

Pedagogen påvisar att det är nödvändigt att reflektera över vilka bilder barnen på förskolan 

exponeras för. Informanterna är överens om att miljön är en viktig del av arbetet med att 

inkludera samt synliggöra regnbågsfamiljer. Utifrån Lisas utsaga poängteras miljöns 

värde: 

[…] miljön är oerhört viktig. Miljöerna ihop med vårt förhållningsätt. Det 

är viktigt att kolla över bilder, böcker, lekmaterial, tillgängligheten och vad 

det är för symboler på våra toaletter […]  

Pedagogen lyfter betydelsen av att reflektera kring vad symboler har för inverkan på 

individen. Genom att använda sig av symboler som symboliserar pojk- och flicktoalett kan 

det leda till att tvåkönsnormen förstärks. Detta bör undvikas då vissa barn från 

regnbågsfamiljer inte faller in i den normen. Detta i sin tur kan leda till ett utanförskap 

förklarar Lisa. Arbetet med mångfald och HBTQ- frågor kräver enligt informanterna att 

pedagoger har ett reflekterande arbetssätt. Arbetssättet kräver att innehållet i 

undervisningen där val av sånger, böcker, applikationer samt förskolans miljö bör ses över. 

Ett sätt är att ändra pronomen i böcker samt i sånger för att inte ett kön ska vara mer 

dominerade än det andra könet. Detta förhållningssätt bör genomsyra hela utbildningen då 

arbetet med att belysa en mångfald går ut på att erbjuda en bred syn på olika levnadssätt. 

Det ena ska inte utesluta det andra. I arbetet med böcker är det av vikt att pedagogen inte 

betonar olikheterna utan gör det normativt genom att inte belysa det avvikande vilket går 

att utläsa ur citatet nedan:  

[…] jag tänker att så länge man inte gör det till något avvikande utan så kan 

man fortfarande prata om det som i boken med pingvinen som har två pappor 

[…] att man bara läser det som att den har två pappor alltså att det inte 

behöver vara någon big deal […] (Stina)  

Att arbeta på detta sätt kan det leda till att pedagogen inte lägger en värdering i bokens 

innehåll. Det är av vikt att som pedagog ta tillvara på barnens tankar och frågor i lässtunden 

då det kan leda boksamtalen framåt. Informanten poängterar att det är angeläget att inte 

tvinga på barnen värderingar utan istället förklara samt skapa en medvetenhet kring 
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regnbågsfamiljer. En reflektion kring de böcker som introduceras för barnen är av vikt då 

pedagogen kan rikta fokus kring ett ämne som berörs i boken. Mod i att våga släppa de 

gamla traditionella böckerna och ge utrymme för normkritiska böcker ser pedagogerna 

som betydelsefullt för att bryta rådande normer. Böcker är ett essentiellt redskap till att 

förmedla värderingar.  

5.2 Konsekvenser 

Resultatet av att arbeta med mångfald i förskolan med fokus på regnbågsfamiljer tyder på 

olika konsekvenser. 

Informanterna är överens om att arbetet med mångfalden i förskolan kan det leda till att 

barnen känner en gemenskap samt en tillhörighet. Barnen blir genom detta arbetssätt 

medvetna kring allas lika värde oavsett det liv som människor väljer att leva. Informanterna 

beskriver att det kan leda till att barnet inte känner sig utanför under sin uppväxt vilket kan 

leda till att självkänslan stärks. Arbetet med att belysa mångfalden och regnbågsfamiljer 

kan resultera i att barnen får med sig värderingar som de sedan tar med sig upp i åldrarna. 

En positiv konsekvens av detta arbete kan skapa en förändrad syn på regnbågsfamiljer i 

samhället påvisar flera av informanterna. Wilma uttrycker en framtidstro:  

Jag tänker att barnen är ju framtiden och det är barnen som kommer vara 

samhället framåt och kan vi se till att vi har en öppen bild av hur man kan 

vara och att olikheter är bra tror jag att det kanske att de har med sig det sen 

när de till slut är aktiva medborgare liksom i samhället […] 

Det informanten beskriver kan bli ett resultat av att förskolan arbetar aktivt med att belysa 

en mångfald.  För att en samhällsförändring ska ske har Majken en vision av att barnen ska 

bli som hen uttrycker det "normbrytande ambassadörer". Vilket ger en möjlighet till att 

barnen genom sitt förhållningssätt och sina kunskaper kan förändra vårdnadshavarnas 

inställning till regnbågsfamiljer. Pedagogen förtydligar att barn påverkas av vuxna samt 

att vuxna påverkas av barn. Det krävs en lyhördhet och en vilja att förstå varandra för att 

kunna förändra normer påvisar Majken i citatet nedan: 

vårdnadshavarna ger barnen en viss identitet […] vårdnadshavarna är det 

viktigaste barnet har.  
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Citatet ovan belyser vårdnadshavarnas roll för barnet. Vidare förklarar informanten att det 

är betydelsefullt att förskolan och vårdnadshavarna har en likvärdig syn på HBTQ. Om 

vårdnadshavarna har ett öppet förhållningssätt till att vilja förändra sin syn på världen 

upplever pedagogen att arbetet med barnens värderingar underlättas. Utifrån informantens 

utsaga går det att utläsa en förhoppning om ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

HBTQ- personer. Det underlättar om förskolan och vårdnadshavarna besitter samma 

värderingar för att en samhällsförändring ska ske. Ett likvärdigt tankesätt kan leda till att 

fördomar mot HBTQ- personer uteblir.  

Ett problem flera av informanterna upplever är övergången mellan förskola och skola då 

barn med olika värderingar ska finna sin plats i gruppen. Upplevelsen är att förskolan och 

skolan inte har samma arbetssätt i arbetet med att motverka diskriminering kring HBTQ-

personer. Arbetet kring dessa frågor upplevs inte prioriteras på samma sätt i de olika 

skolformerna. Stina problematiserar i citatet nedan att det i övergången mellan förskola 

och förskoleklass sker en krock, då skolan inte vet hur de ska möta regnbågsfamiljer:  

[…] vårdnadshavare har sagt att de märker en ganska stor skillnad på när 

barnen är på förskolan och när de börjar skolan sen […] När de börjar 

förskoleklass kommer barnen från många olika förskolor och då ska barnen 

finna en ny plats i gruppen […] Det finns önskemål från vårdnadshavarna 

att skolorna också ska HBTQ- certifieras och arbeta med dessa frågor.  

Informanten lyfter fram vikten av att även skolan tar sitt ansvar och vågar arbeta mer kring 

HBTQ frågor. Informanten anser att det beror på okunskap i hur de ska möta samt arbeta 

med regnbågsfamiljer i skolan. Flera av informanterna problematiserar och reflekterar 

kring betydelsen av att barnen på förskolan ska erbjudas en variation av olikheter där 

HBTQ synliggörs. Majken har själv erfarenheter från sin egen barndom där hon endast 

blev exponerad för heteronormen. Inte förrän i senare tonåren fick hon vetskap kring 

HBTQ och därmed fann sin identitet. I nedanstående citat beskriver hon sina erfarenheter: 

När jag växte upp så fanns det inga normkreativa böcker som jag fick ta del 

av. Det fanns heller inga variationer på familjekonstellationer eller 

någonting […] via ryktesvägar fick jag höra att min konfirmationsledare 

gillade tjejer och då öppnades en helt ny värld för mig. […] jag var 20 när 

jag kom ut som lesbisk, så att det hade gått väldigt lång tid för jag uppfattade 
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det som att jag var tvungen att vara säker, samhället hade sina förväntningar 

och vissa familjemedlemmar hade vissa [...] jag hade funderingar om att jag 

var tvungen att komma med ett konkret svar liksom och bestämma vad min 

ståndpunkt var […] 

Betydelsen av arbetet med HBTQ- frågor inom de olika skolformerna blir genom detta 

exempel tydligt då det kan underlätta för barnen samt eleverna i framtiden att själva finna 

sin identitet och inte behöver oroa sig för samhällets värderingar. Arbetssättet kan även 

leda till att individen inte känner sig utanför normen utan får en känsla av samhörighet 

menar informanten. Genom att arbeta med mångfalden samt belysa olika levnadssätt för 

barnen på förskolan kan det leda till att olikheter normaliseras. Detta i sin tur kan leda till 

att barn vilka går emot normen inte behöver känna sig annorlunda. 
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6.0 Diskussion  

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan 

beskriver sitt arbete och sitt förhållningssätt kring mångfalden i utbildningen med fokus på 

regnbågsfamiljer.  Denna del innefattar: resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag 

på vidare forskning. I resultatdiskussionen diskuteras pedagogernas utsagor kring 

förhållningssätt och arbetssätt samt konsekvenser. I metoddiskussionen resonerar vi kring 

de val vilka gjorts under studiens gång. I den avlutande delen ges förslag till vidare 

forskning. 

6.1 Förhållningssätt och arbetssätt 

Ur vår studie framgår pedagogernas förhållningsätt och engagemang som den viktigaste 

delen i arbetet för att bryta rådande normer som berör regnbågsfamiljer i samhället. 

Samhället, som med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv ses som helheten. Alla 

informanter är rörande överens om att det är den grundläggande faktorn i arbetet med 

regnbågsfamiljer. HBTQ- personers rättigheter i det svenska samhället har sakta gått 

framåt, de senaste reformerna som skedde var år 2009 då det inte längre ansågs som en 

sjukdom att vara transsexuell samt att homosexuella par fick ingå äktenskap 

(Regeringskansliet, 2018). Detta är endast 10 år sedan och den politiska utvecklingen 

upplever vi i dagens samhälle stå stilla då det fortfarande finns förutfattade meningar kring 

hur en familjs anses se ut. Vi anser att det är viktigare än någonsin att bryta rådande normer 

och förskolan har en viktig roll i detta.  

Tidigare forskning pekar på att pedagoger ute i förskolan anser att det är svårt att veta hur 

inkluderingen av regnbågsfamiljer ska ske i utbildningen (Nordén, 2018; Gustavson & 

Schmitt, 2011; Cloughessy & Waniganayake, 2014). Ur det insamlade materialet har ett 

arbetssätt synliggjorts, vilket vi utifrån våra tolkningar grundas på enkla medel. Det 

handlar om vikten av reflektion samt att i egenskap av pedagog inneha en vilja att förändra 

rådande normer. Detta genom att reflektera över vad barnen på förskolan exponeras för i 

miljön, val av material samt vilket språkbruk pedagogerna använder. Miljöns utformning 

påverkar barnens uppfattning om sig själva och bidrar till att forma deras identitet (Nordin-

Hultman, 2005). Miljön har en inverkan på vad som anses vara normativt samt vad som 

anses avvikande, vilket i sin tur påverkar barnens uppfattningar om normer som råder i 

samhället. Därmed är det betydelsefullt att medvetet reflektera över miljöns innehåll och 
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vad barnen exponeras för. Detta för att kunna bryta rådande normer enligt Nordin-

Hultman.  

Pedagogernas förhållningssätt kring familjetavlorna var något vi fann intressant, då vi inte 

har reflekterat över det själva. Familjetavlor som finns på de flesta förskolor vi har varit i 

kontakt med, har en god grundtanke som innebär att barnen ska känna en trygghet i att 

kunna se sin familj när behovet finns. Under bearbetningen av det insamlade materialet 

började vi reflektera över vad dessa tavlor ger för signaler. Det finns en risk att tavlorna 

skapar ett utanförskap, eftersom den heteronormativa familjen fortfarande är 

överrepresenterad i vårt samhälle. Genom användning av familjetavlor förstärks den 

heteronormativa bilden av hur en familj förväntas vara och de barn vars familjer går mot 

denna norm kan bli utpekade som annorlunda. Detta betonar det väsentliga i att visa på en 

variation av olikheter. Vi anser att ju mer barnen exponeras för olikheter desto mindre 

uppfattas det som avvikande från normen. Ju mer förskolan belyser olika familjer desto 

mindre måste barn från regnbågsfamiljer försvara samt förklara sin familjesituation, vilket 

även Nordén (2018) påvisar. Genom vår förförståelse i ämnet anser vi det vara relevant att 

på förskolan visa på olikheter för att helheten, det vill säga samhället, ska utmanas av delen, 

det normbrytande, vilket kan leda till att det som anses vara annorlunda normaliseras. Vi 

anser att detta krävs för att bryta rådande normer samt att förhoppningsvis skapa ett 

samhälle utan homofopi. 

Vi har under tidens gång ifrågasatt tidigare forskning där pedagoger anser att det är svårt 

att belysa en mångfald då det finns en rädsla för att det som går emot normen ska anses 

som avvikande (Gustavson & Schmitt, 2011; Nordén, 2018; Hedge, et al, 2013). Vi anser 

att det är problematiskt att pedagoger anser att detta viktiga uppdrag är svårt att förhålla 

sig till då förskolan ska arbeta med detta. 

Förskolan är en social […] mötesplats som ska främja barnens förståelse för 

värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden […] kan bidra 

till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors 

villkor och värderingar (Skolverket, 2018, s. 5–6).  

Även om detta står inskrivet i Läroplanen tyder forskning på att det inte arbetas tillräckligt 

med de frågor som berör regnbågsfamiljer ute i verksamheterna. Gustavson och Schmitt 

(2011) samt Nordén (2018) belyser att pedagoger inte vet hur de ska arbeta med dessa 
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frågor och därför väljer de istället att undvika och tysta ner arbetet som berör 

regnbågsfamiljer. I en internationell studie genomförd av Robinsson (2002) tyder det på 

att pedagoger inte finner det aktuellt att samtala om regnbågsfamiljer då förskolan inte har 

barn som kommer från dessa familjekonstellationer. Detta är något vi kan bekräfta utifrån 

de kontakter vi har haft med förskolor under vår utbildning. Vi upplever att vissa 

pedagoger inte finner det relevant att aktivt inkludera regnbågsfamiljer då det inte finns en 

representation av dessa familjer i barngruppen. Kan det bero på en avsaknad av intresse, 

kunskap eller värderingar hos pedagogerna? Får pedagoger välja bort arbetet med att 

inkludera och synliggöra regnbågsfamiljer i utbildningen då förskolan har mål och 

riktlinjer att arbeta mot? "Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som 

förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag" (Skolverket, 

2018, s 12). Vi anser att det är svårt att argumentera för att inte arbeta aktivt med att bryta 

rådande familjenormer. Bortser pedagogerna från arbetet med regnbågsfamiljer ser vi en 

risk för att det blir en indirekt diskriminering vilket innebär ett den enskilde individen 

upplever sig exkluderad (SFS, 2008: 567).  

Vad det gäller arbetet med värderingar tyder resultatet på att det är lättare att ändra i miljön 

och göra "rätt" kring materialet i förskolan. Det framgår att det är svårare att leva upp till 

värderingar samt att det fodras mycket mer av pedagogerna att upprätthålla detta synsätt. 

Det kräver mer av pedagogerna när det kommer till värderingarna och förhållningsättet då 

de ständigt behöver reflektera för att inte arbetet ska stanna upp. Detta är viktiga 

reflektioner anser vi då vi ser en fara i att gömma sig bakom ett material, när det gäller att 

aktivt arbeta med inkludering av regnbågsfamiljer. Bara för att en verksamhet köper in 

material och ändrar i miljön får pedagogerna inte tänka att det är tillräckligt. Alla 

komponenter i form av miljö, material och förhållningsätt måste finnas i arbetet med att 

synliggöra regnbågsfamiljer. Hedge, et. al (2013) påvisar att arbetet kring regnbågsfamiljer 

påverkas av pedagogernas inställning vilket vi anser hör ihop med pedagogens värderingar. 

Om en pedagog inte finner det relevant att arbeta med att inkludera regnbågsfamiljer i 

utbildningen blir det problematiskt att leva upp till förskolans demokratiska uppdrag 

utifrån läroplanen anser vi.  

6.2 Konsekvenser 

I stycket ovan betonade vi betydelsen av att oavsett hur barngruppen är utformad är det 

relevant att synliggöra regnbågsfamiljer i förskolans verksamhet. Oavsett hur barngruppen 
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ser ut måste förskolan arbeta med HBTQ- frågor i utbildningen då pedagogerna inte kan 

veta hur ett barn i framtiden väljer att leva sitt liv eller hur barnets familjesituation kan 

förändras. Genom att erbjuda en variation samt bryta rådande normer kan det leda till att 

ett utanförskap samt känslan av att vara annorlunda uteblir vilket även framgår i vår studie. 

Genom att bli exponerad för olika levnadssätt kan barnens syn på olika 

familjekonstellationer normaliseras. Det är essentiellt att börja tidigt i skolväsendet med 

att arbeta med dessa frågor även om det inte anses aktuellt i den enskilda barngruppen. Vi 

förespråkar ett arbetssätt där den enskilda individen inte ska behöva känna en känsla av 

utanförskap. Genom att påvisa olikheter kan det leda till att självkänslan stärks samt att det 

kan hjälpa barn att finna sin plats i gemenskapen, vilket även Burt, Gelnaw och Lesser 

(2010) bekräftar genom sin forskning. 

Nordén (2018) påvisar i sin avhandling att det är angeläget att förskolan arbetar med allas 

lika värde för att barnen ska ta med sig dessa värderingar vidare i livet. Det handlar om att 

bryta rådande normer och resultatet av arbetet kan leda till att fördomarna kring 

regnbågsfamiljer uteblir. I vår studie finns det en förhoppning om att detta arbetssätt leder 

till att barnen får en mer öppen syn på hur en familj kan se ut. Barnen är framtiden och de 

är de som kommer att förändra vårt samhälle genom att vara normbrytande ambassadörer. 

Vi är överens om det men det har betydelse på vilket sätt pedagogerna pratar om det. Det 

finns en risk att sätta en stämpel på barnen att det ligger på dem att förändra samhället. Det 

ställer ett ouppnåeligt krav på barnen vilket vi anser inte går att leva upp till. Istället bör 

pedagogerna arbeta kring dessa frågor samt normalisera det som anses avvika från normen. 

Värderingarna som barnen får med sig kommer förhoppningsvis följa med dem resten av 

livet. Läroplanen för förskolan betonar vikten av att förskolan ska främja barnens 

utveckling till att bli ansvarsfulla och goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2018). Det 

har även betydelse hur arbetet fortgår från förskolan vidare till förskoleklass och sedan 

skolan. För att bryta de rådande normerna kring regnbågsfamiljer i samhället ser vi ett 

behov av att arbetet inte upphör när barnen slutar förskolan. Vi ser ett behov av att skolan 

tar vid förskolans arbete för att en förändring i samhället ska ske. Alla förskolor i samhället 

behöver ha ett medvetet arbetssätt för att alla familjer och barn ska känna sig inkluderade 

vilket även gäller skolan, att de tar sitt ansvar i utbildningen av de blivande 

samhällsmedborgarna. Nordén belyser att barn från regnbågsfamiljer har rätten på sin sida 

att inte diskrimineras då förskolan bland annat har läroplanen och likabehandlingsplanen 

att följa.  
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6.3 Metoddiskussion 

Valet att genomföra en kvalitativ studie visade sig vara lämplig för att besvara studiens 

syfte då vår vision var att ta del av pedagogers beskrivningar samt förhållningssätt kring 

arbetet med regnbågsfamiljer. En kvalitativ forskningsansats används när forskarna är 

intresserade av någons uppfattningar och erfarenheter (Christoffersen & Johannessen, 

2015) vilket var i fokus i studien. Utifrån detta val gavs möjligheten till bredare och djupare 

svar på frågorna vilket inte en kvantitativ forskningsansats hade gett. Den kvantitativa 

metoden används när syftet är att studera en mängd och används i regel vid 

statistikforskning (Rienecker & Stray Jørgensen, 2017) vilket inte innefattar denna studie.  

Därför blev det självklart att använda en kvalitativ forskningsansats för att få en djupare 

förståelse i ämnet.  

Ämnet som berör studien är av hög angelägenhet då förskolan ska arbeta för att synliggöra 

människors olika levnadssätt samt att barn inte ska diskrimineras på grund av någon 

anhörigs sexuella läggning (Skolverket 2016a; Skolverket, 2018). Val av att genomföra 

intervjuerna på HBTQ- certifierade förskolor medförde att syftet och frågeställningarna 

kunde besvaras. Valet att genomföra fyra intervjuer visade sig vara gynnsamt för studien. 

Dels baserade det sig på tidsbegränsningen samt det smala utbudet av HBTQ- certifierade 

förskolor. Men även att det vid sista intervjun infann sig en mättnadskänsla då upplevelsen 

av att informanternas svar var likvärdiga. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar 

att när intervjuer inte tillför ny kunskap inom området är det inte relevant att genomföra 

flera. Detta benämner författarna likt en mättnadskänsla. Målsättningen med studien var att 

komma åt olika sätt att arbeta med att synliggöra regnbågsfamiljer samt ändra på normer 

som styr vår uppfattning av kärnfamiljen. Detta anser vi lyckades besvaras genom våra 

fyra intervjuer. I studien användes enbart informanter från HBTQ – certifierade förskolor 

vilket kan påverkat mättnadskänslan. Vi anser att det kan bero på pedagogernas HBTQ 

utbildning. Hade pedagoger från icke certifierade förskolor valts ut till insamlingen av data 

hade vi möjligtvis upplevt ett behov av att genomföra fler intervjuer då de inte har den 

gemensamma utbildningen. Vilket kunde leda till att det blir en större variation av 

informanternas utsagor och därför hade fler intervjuer fodrats. Om det hade varit 

genomförbart hade det varit intressant att genomföra fokusgruppssamtal istället för 

intervjuer. Det hade varit intressant att ta del av ett samtal som sker i en gruppdiskussion. 

Hade vi fått ta del av ett ännu djupare samtal där informanterna hade hjälpt varandra till 
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nya insikter är en fråga vi ställer oss. Dock var denna metod inte genomförbar då 

förskolorna vilka var aktuella för denna studie låg spridda runt om i Sverige, samt att tiden 

för studien var begränsad.  

Intervjuguiden var till hjälp då vi genom att vara förberedda upplevde att den hjälpte oss 

att vara mer avslappnade under intervjun samt att hålla en struktur på samtalet. Dock 

upplevde vi vid vissa tillfällen att vi blev låsta vid frågorna i guiden samt att fokus låg på 

nästa fråga att vi ibland missade följdfrågor. Innan intervjuerna skulle genomföras 

diskuterade vi om informanterna skulle få ta del av frågorna för att förbereda sig. Vi valde 

att inte ge dem tillgång till frågorna då vi såg en risk i att svaren blev tillrättalagda. Om 

studien skulle genomföras igen hade vi istället valt att ge informanterna tillgång till 

frågorna innan då vi anser att svaren på frågorna hade blivit mer utförliga om informanten 

hade fått tid att fundera på svaren. Vi upplevde även att det var bra att vi båda var 

närvarande under intervjuerna då vi kunde ta del av samtalet båda två. Vi var noga med att 

presentera oss samt ge information till informanten rörande våra roller under samtalet. 

Detta för att informanten inte skulle känna att den var i underläge utan målet var att 

genomföra ett avslappnade samtal. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) påvisar vikten 

av att försöka få informanten att känna sig bekväm under samtalet för att denne ska våga 

öppna upp sig samt att det kan leda till att informanten ger djupare svar. Då informanterna 

arbetade på förskolor vilka låg spridda runt om i Sverige genomfördes tre Skypeintervjuer 

samt en telefonintervju. Val av metod att genomföra intervjuer via Skype samt över telefon 

medförde att studien blev genomförbar. När intervjuerna var avslutade var vi noga med att 

fråga om vi fick höra av oss om eventuella följdfrågor.  

Valet att enbart använda oss av informanter från HBTQ- certifierade förskolor visade sig 

vara gynnsamt då vi genom ett riktat urval anser att vi kunde besvara studiens syfte. Genom 

att ta del av informanternas specifika kunskaper och erfarenheter kring att arbeta med 

regnbågsfamiljer ledde det till nya insikter i ämnet. Om vi hade valt att rikta in oss på icke 

certifierade förskolor anser vi att resultatet inte blivit detsamma. Pedagoger på HBTQ- 

certifierade förskolor har en specifik kunskap då de har genomgått en utbildning. Vi anser 

att resultatet för studien inte blivit detsamma om valet av informanter hade fallit på 

pedagoger från icke certifierade förskolor även om alla i förskolan har läroplanen att 

förhålla sig till.  
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Vi anser att det var fördelaktigt att transkribera det insamlade materialet i nära anslutning 

till intervjuerna då vi hade samtalen friskt i minnet. Att bearbeta materialet samt finna 

teman och kategorier var även det gynnsamt att vi genomförde i samband med 

transkriberingsarbetet. Till en början upplevde vi det svårt att finna teman i materialet men 

när vi lade fokus på att besvara studiens syfte blev det lättare att hantera materialet. Utifrån 

hermeneutiken pendlade vi mellan del och helhet samt förståelsen och förförståelsen under 

analysarbetet av materialet. Det är av vikt att försöka få en förståelse för den enskilda 

människans utsagor då vi alla har våra egna unika berättelser. För att tolkningsarbetet ska 

underlättas är det essentiellt att forskaren är väl insatt i ämnet, detta för att minska glappet 

mellan informanten och forskaren (Brinkkjær & Høyen, 2013). Utifrån hermeneutiken är 

det betydelsefullt att poängtera att det är vår tolkning och vår sanning. Hade någon annan 

utfört studien utifrån samma material hade tolkningen möjligtvis blivit annorlunda.  

7.0 Vidare forskning 

Vi finner det intressant att vid en vidare forskning genomföra en jämförande studie mellan 

HBTQ förskolor samt icke certifierade förskolor. Vi grundar detta förslag på att det skulle 

vara intressant att forska mer kring hur de olika förskolorna uppfattar arbetet kring 

inkluderingen av regnbågsfamiljer. Det hade varit intressant att forska mer kring hur 

arbetet skiljer sig åt mellan dessa förskolor samt hur pedagogerna värderar arbetet. Skiljer 

det sig mellan de olika förskolorna i hur de upplever arbetet med regnbågsfamiljer? 

8.0 Avslut  

Under tiden vi har arbetat med studien har vi blivit medvetna om att samhällets utvecklig 

har gått sakta framåt för HBTQ personers rättigheter. Borde vi inte kommit längre med att 

bryta rådande normer i dagens samhälle? Nordén (2018) skriver fram i sin forskning vikten 

av att börja tidigt i barnens liv med arbetet för att bryta normer. Därför anser vi att det är 

av relevans för hur förskolan arbetar med att inkludera regnbågsfamiljer i utbildningen. 

Utifrån arbetet med studien upplever vi att det har stor betydelse för hur pedagoger värderar 

sitt arbete och hur det i sin tur påverkar samhället. Det krävs att pedagoger reflekterar över 

sitt förhållningsätt, vilka material barnen exponeras för samt vågar bryta gamla mönster. I 

den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 skrivs det fram att all kränkande 

behandling aktivt ska motverkas (Skolverket, 2018). I och med den nya läroplanen har vi 

en förhoppning att förskolan ska inse värdet i att arbeta med olikheter oavsett hur 

barngruppen ser ut. Detta krävs för att bryta samhällets rådande normer. Vi hoppas på en 
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framtid som innefattar att alla människor ska behandlas lika oavsett hur individen väljer 

att leva sitt liv.   
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Bilaga 1 
Samtycke för deltagande i studentforskning  

Förskollärarutbildningen – Examensarbete (LEFP17-V19) – Våren 2019   

 

Malin Kellerth Janeke och Katrin Ivåker genomför en studie i kursen Examensarbete för 

förskollärare inom ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. 

Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska och 

didaktiska frågor kring mångfalden i verksamheten med fokus på regnbågsfamiljer.   

 

Malin Kellerth Janeke och Katrin Ivåker genomför denna studie i syfte att bidra till 

kunskap om förskolan och dess verksamhet, få erfarenhet av att genomföra empirisk 

forskning inom utbildning och undervisning och fullgöra kraven för att bli 

examinerad från förskollärarprogrammet på̊ 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 intervju.  

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan 

bli identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på̊ 

ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.   

 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst.   

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt 

deltagande, vänligen kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) 

eller examinator, Ingrid Granbom (ingrid.granbom@ju.se)   

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.  

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: ___________________   

________________________________  

  

Datum   

________________________________________ ______________________________   

Deltagarens signatur                                                  Deltagarens namnförtydligande   

  

________________________________ ________________________________   

Studenternas signatur                                                Studenternas namnförtydligande   

  

 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide    
    

Inledandefrågor:    

• Hur gammal är du?    
• Vilken utbildning har du?   
• Hur länge har du varit verksam inom yrket?    

 HBTQ certifierade frågor    

  

• Hur länge har du arbetat på en HBTQ- förskola?    
• Har du erfarenheter från en icke HBTQ certifierad förskola?  Om ja, kan 

du berätta om dina erfarenheter? Beskriv likheter och skillnader.    
• Hur länge har din förskola varit HBTQ - certifierad?   
• Varför tror du att förskolan där du arbetar valde att HBTQ- certifiera sig?    
• Kan du berätta hur arbetet har förändrats sedan ni blev certifierade?  

    

Personliga frågor    

  

• Vad innebär ordet familj för dig?  Hur har det ändrats med tiden?   
• Har du som pedagog fått ändra ditt sätt att tänka kring frågor som berör barn 

och vårdnadshavare i regnbågsfamiljer och kan du förklara på vilket sätt i så 
fall?   

• Vad anser du som pedagog att ni i arbetslaget kan göra för att skapa acceptans 
och minska fördomar kring regnbågsfamiljer?   

   

   

Verksamheten  

  

• Beskriv ert arbete med hur gör ni för att alla familjer ska känna sig representerade 
i verksamheten?  pedagogiska redskap?    

• hur upplever du arbetet med att synliggöra och inkludera alla barns 
familjer i verksamheten?    

• Varför är det viktigt att inkludera och synliggöra regnbågsfamiljer?   
• Hur tror du att barn påverkas som inte ser sin familj representerad i 

verksamheten?  
• Vad anser ni att det kan finnas för positiva effekter hos barnen i och med ert 

arbetssätt?  Hur ger detta sig i uttryck?    
• Kan det finnas några negativa effekter med erat arbetssätt och hur ger sig detta i 

uttryck i så fall?  
• Har ni stött på motstånd i eran verksamhet angående erat arbetssätt, i så fall hur 

har ni märkt det?   
• Hur upplever du att ni bemöts av andra förskolor?  
• Vad har du för upplevelse av vilka familjer som väljer just er förskola?    



 

 

   

Erfarenheter  

• Ur ett historiskt perspektiv, hur skulle du då beskriva utvecklingen kring hur man 
tänker och arbetar med inkluderingen av regnbågsfamiljer i verksamheten     

• Enligt en studie anser lärare att det är svårt att ändra på den vanligaste 
förekommande familjenormen - mamma, pappa, barn eftersom den är så djupt 
rotat i samhället och inom skolväsendet. Man är rädd för att det andra 
familjeformerna ska ses som avvikande om man lyfter fram dessa. Hur tänker du 
kring detta?    

    

Avslut    

  

• Vad har du för tips till andra förskolor som tycker att det är svårt att synliggöra en 
mångfald i verksamheten?  

• Har du något mer som du vill tillägga?    

  

 


